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SUMÁRIO DA INFORMAÇÃO 

Introdução: Estenose aórtica é a valvopatia mais 
comum entre os idosos, com prevalência estimada 
de até 5% dos indivíduos acima dos 75 anos. 
Embora a cirurgia de troca valvar (SAVR) seja o 
tratamento padrão, o risco cirúrgico torna uma 
proporção significativa de pacientes inelegíveis 
para esta abordagem terapêutica. O implante valvar 
aórtico transcateter (TAVI) foi desenvolvido como 
alternativa menos invasiva para o tratamento da 
estenose aórtica grave. Dois modelos de próteses 
transcateter estão disponíveis no mercado, a 
CoreValve (Medtronic, EUA) e a Sapien XT 
(Edwards Lifesciences, EUA).  

 
Sumário de Evidências 

 Dois ensaios clínicos randomizados foram 
conduzidos para avaliação da TAVI no tratamento 
de pacientes com estenose aórtica grave. No 
primeiro (Leon MB, 2010) a TAVI foi comparada ao 
tratamento clínico padrão associado a 
valvuloplastia por balão quando necessário em 
pacientes não candidatos a cirurgia devido ao risco 
proibitivo. No segundo (Smith CR, 2011) a TAVI foi 
comparada a SAVR em pacientes com risco 
cirúrgico elevado, porém ainda candidatos a 
cirurgia. Em ambas a TAVI mostrou ser uma 
alternativa viável ao procedimento cirúrgico, 
entretanto, somente em pacientes que não eram 
candidatos a cirurgia houve benefício clínico da 
TAVI, com redução, inclusive, de mortalidade total 
em um ano. Em pacientes com risco cirúrgico 
elevado, porém candidatos a cirurgia, não houve 
diferença em mortalidade aos 30 dias ou em 1 ano 

de seguimento. Além disso, nesta população, o 
risco de AVC foi significativamente maior nos 
pacientes submetidos a TAVI do que naqueles 
submetidos a cirurgia convencional. Em ambos os 
estudos foi utilizada no grupo TAVI a válvula 
Edwards-Sapiens. 

 Estudos observacionais comparados, estudos 
de registro e metanálises destes estudos avaliaram 
a segurança tanto da válvula Edwards-Sapiens 
quando da válvula Medtronic-CoreValve. Estes 
estudos confirmam, em uma quantidade maior de 
pacientes, com seguimento aproximado de 1 ano, o 
perfil de segurança e eficácia observado nos 
ensaios clínicos.  

 Diretrizes internacionais e consensos de 
sociedades propõe o uso da TAVI em pacientes 
com estenose aórtica grave, sintomática, com risco 
cirúrgico proibitivo. As evidências para o uso da 
TAVI em casos de risco cirúrgico elevado, porém 
não proibitivo são consideradas insuficientes para 
recomendar o procedimento fora de condições 
especiais de consentimento do paciente ou de 
pesquisa clínica. 

Interpretação e Recomendações 

1. O TAVI é indicada para o tratamento da 
estenose aórtica grave, sintomática, em 
pacientes com risco cirúrgico proibitivo. 

 Baseada em ECR com redução de 
mortalidade em até um ano comparativamente 
ao manejo padrão. (Grau de Recomendação A) 

2. As evidências disponíveis não suportam a 
indicação do TAVI em pacientes com estenose 
aórtica grave candidatos a SAVR, mesmo que 
com risco cirúrgico elevado.  

 Baseada em um ECR mostrando ausência 
de benefício clínico comparativamente a SAVR. 
Considerando o desconhecimento da segurança 
e eficácia do TAVI a partir de um ano de 
seguimento, o conhecido aumento do risco de 
AVC e o maior conhecimento da segurança e 
eficácia da SAVR em médio e longo prazo, a 
SAVR segue sendo o procedimento de escolha 
nesta população. 

3. Não há evidências que suportem o uso da 
TAVI para pacientes com estenose aórtica não 
grave ou pacientes com risco cirúrgico tolerável. 

4. A ausência de estudos que comparem 
diretamente as próteses valvares Medtronic-
CoreValve e Edwards-Sapiens impede 
conclusões sobre a superioridade de um modelo 
sobre o outro, seja em segurança ou em eficácia.  
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I – Elaboração do documento: Julho de 2012 

 

II – Origem: CT de MBE da Unimed Federação-RS.  

Responsáveis Técnicos pela Avaliação: Fernando H.Wolff, Carisi A. Polanczyk, Luis 

Eduardo P. Rohde, Michelle Lavinsky-Wolff, Jonathas Stifft, Mariana Furtado, 

Alexandre M. Pagnoncelli,  

- 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: Implante valvar aórtico transcateter 

 

IV – Especialidades Envolvidas: Cardiologia, Cirurgia Cardíaca, Hemodinâmica 

 

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

associado ao implante transcateter de válvula aórtica em pacientes com estenose 

aórtica grave. 

 

VI – Enfoque: Terapêutico 

 

VII - Introdução:  
 

Abreviaturas:  

SAVR = surgical aortic valve replacement / substituição cirúrgica da valva aórtica 

TAVI = trancatheter aortic valve imlantation / implante transcateter de valva aórtica 

 
 1. Condição Clínica 

Estenose aórtica é a valvopatia mais comum entre os idosos, com prevalência 

estimada de até 5% dos indivíduos acima dos 75 anos de idade. Após um período de 

latência variável, e que tende a ser longo, surgem sintomas como angina, síncope e 

insuficiência cardíaca. A partir do início das manifestações clínicas, a sobrevida média 

dos pacientes é de dois a três anos. 

Embora a cirurgia de troca valvar seja o tratamento padrão para aumento de 

sobrevida e melhora dos sintomas relacionados a esta condição, o risco cirúrgico 

associado à idade e comorbidades, torna uma proporção, que pode chegar a um terço 

dos casos maiores de 75 anos, inelegíveis para esta abordagem terapêutica. 

Alternativamente, a valvoplastia aórtica por balão mostrou-se uma opção também de 

utilidade restrita devido a mortalidade entre 50% a 70% em 12 meses. 
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2. Descrição da Intervenção  

  

O implante valvar aórtico transcateter (TAVI) foi desenvolvido como alternativa 

menos invasiva para o tratamento da estenose aórtica, sendo aplicada desde 2002 em 

pacientes considerados inoperáveis ou de alto risco cirúrgico. O procedimento pode 

ser realizado sob anestesia geral ou local com sedação 

Dois modelos de próteses transcateter estão disponíveis no mercado, a 

CoreValve (Medtronic, EUA) e a Sapien XT (Edwards Lifesciences, EUA).  

A válvula Sapien XT é composta por estrutura de cromo-cobaldo em 

configuração de três folhetos, expansível por balão, recoberta por pericárdio bovino e 

tecido de polietileno tereftalato. Apresentada nos tamanhos 23mm e 26mm para uso 

em válvulas nativas com ânulos de 18-22mm e 21-25mm, respectivamente.(Figura 1) 

O sistema CoreValve é 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.  (Figura 2) 

Duas vias de acesso principais são utilizadas para implante das valvas, a via 

transfermoral (ou retrógrada) ou a via transapical. Na primeira o dispositivo é colocado 

através da artéria femoral sobre fio guia e conduzido até a posição da valva nativa 

estenosada. Na via transapical é realizada pequena toracotomia intercostal e punção 

apical cardíaca. A escolha da via depende de questões técnicas individuais, como, por 

exemplo, o grau de ateroesclerose, que pode impedir a progressão da prótese por via 

endovascular. 

 

      
Fig 1. Sapien Valve. Source: Edwards Lifesciences.    Fig 2. CoreValve. The Medtronic CoreValve System. 

 

 

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. 
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 Palavras-chaves: Aortic valve stenosis, transcatheter valve implantation, 

Sapien, CoreValve 

 

 Desenhos dos estudos buscados: Foram buscadas revisões 

sistemáticas, metanálises e avaliações de tecnologia, ensaios clínicos 

randomizados e estudos observacionais. Na presença de revisões 

sistemáticas e avaliações de tecnologia atualizadas, estas serão descritas 

detalhadamente, e os principais ensaios clínicos e estudos observacionais 

serão descritos em forma de tabela. 

 

 Período pesquisado: até julho-2012 

 

 População Incluída: Pacientes adultos com estenose aórtica grave.  

 

 Resultado da busca bibliográfica:  

- Avaliações de Tecnologia em Saúde: 

 NICE: 1 avaliação de 2012; 

 CADTH: 1 avaliação de 2011. 

- Diretrizes: Consenso de 2012 da American Heart Association, 

American Society of Echocardiography, European Association for 

Cardio-Thoracic Surgery, Heart Failure Society of America, Mended 

Hearts, Society of Cardiovascular Anesthesiologists, Society of 

Cardiovascular Computed Tomography, and Society for 

Cardiovascular Magnetic Resonance 

- Metanálises e Revisões Sistemáticas: 2 metanálises relativas a 
complicações e AVC pós-procedimento, 1 revisão sistemática 
geral. 
 

- Ensaios Clínicos Randomizados (ECR): Somente os incluídos 

nas Avaliações do NICE, CADTH e revisões sistemáticas 

- Coortes (estudos de registro): Somente os incluídos nas 

Avaliações do NICE, CADTH e revisões sistemátic 

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 2001
17 

Grau de 

Recomendação 

Nível de 

Evidência 

Tratamento/ 

Prevenção – Etiologia 

 

Diagnóstico 

 

A 

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 

1C 
Resultados Terapêuticos do tipo 

“tudo ou nada” 

Sensibilidade e Especificidade próximas 

de 100% 

B 

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 

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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IX – Descrição dos Estudos 

 

Avaliações de Tecnologia e Diretrizes Internacionais 

- National Institute for Health and Clinical Excellence (NHS – UK) – NICE 

interventional procedura guidance 421, Publicação: Março, 2012. Disponível 

em: www.guidance.nice.org.uk/ipg421 

Baseado em extensa revisão sistemática da literatura o NICE concluiu que: 

- Em pacientes com estenose aórtica que NÃO são candidatos a SAVR devido ao 

risco cirúrgico inaceitável, há evidências suficientes relativas a eficácia do TAVI; 

- Em pacientes com estenose aórtica e candidatos a SAVR, porém com ALTO risco 

cirúrgico a evidência da TAVI é insuficiente. Nestes casos, o NICE estimula a 

inclusão de pacientes interessados em estudos clínicos (pesquisa) ou condições 

especiais que incluam coleta de dados para registro e esclarecimento por escrito 

que explicite o risco de AVC e morte associado ao procedimento e a falta de 

evidência de eficácia em longo prazo; 

- Em pacientes com estenose aórtica candidatos a SAVR e que não apresentam 

risco cirúrgico elevado a evidência da TAVI é insuficiente. Nestes casos a TAVI 

deve ser usada exclusivamente no contexto de pesquisa; 

- Existem complicações graves associados a TAVI que estão bem estabelecidas 

quanto a suas características e incidências. 

 

- Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. Rapid Response 

Report: Transcatheter Aortic Valve Implantation for Aortic Stenosis: A 

Review of the Clinical Effectiveness and Guidelines. Outubro, 2011. 

Disponível em: www.cadth.ca 

A agência canadense estima que um terço dos indivíduos com diagnóstico de 

estenose aórtica grave é considerado com risco excessivo para realização de 

cirurgia cardíaca aberta. Para esses pacientes é proposta a correção da estenose 

através do TAVI. Foi realizada uma revisão da literatura com objetivo de identificar 

os estudos clínicos, randomizados ou não, em língua inglesa, que avaliaram 

eficácia e segurança do TAVI entre jan-2005 e set-2011. A agência concluiu que o 

TAVI é uma alternativa viável para pacientes com estenose aórtica grave que não 

são elegíveis para tratamento cirúrgico convencional. Nestes pacientes há 

evidência de benefício clínico estatisticamente significativo, entretanto, as 

evidências de eficácia e segurança em longo prazo não são conhecidas. A seleção 

estrita de pacientes e avaliação por equipe multidisciplinar são fundamentais para o 

sucesso do procedimento. 

Diretrizes ou Consensos institucionais: 
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- Holmes DR Jr, Mack MJ, Kaul S, et al. 2012 ACCF/AATS/SCAI/STS expert 

consensus document on transcatheter aortic valve replacement. J Am Coll 

Cardiol. 2012 Mar 27;59(13):1200-54. Ann Thorac Surg. 2012 Apr;93(4):1340-

95. Catheter Cardiovasc Interv. 2012 Jun 1;79(7):1023-82.  

Diretriz baseada em evidências elaborada em conjunto por diversas sociedades de 

classe americanas. Potenciais conflitos de interesse pessoais ou institucionais 

foram declarados e indivíduos com conflitos de interesse não participaram do 

comitê de redação. Não houve patrocínio da indústria farmacêutica na elaboração 

do documento.  

O Consenso concluiu que em pacientes com estenose aórtica grave, sintomática, 

por válvula aórtica de três folhetos calcificada, que apresentem anatomia aórtica e 

vascular passíveis de TAVI, e sobrevida prevista superior a 12 meses: 

a) a TAVI é recomendada em pacientes com risco cirúrgico proibitivo;  

b) a TAVI é uma alternativa razoável em pacientes com alto risco cirúrgico. 

Definição utilizada para estenose aórtica grave: folhetos aórticos calcificados e com 

mobilidade acentuadamente reduzida e velocidade de fluxo aórtico ≥4,0 m/s ou 

área valvar aórtica <1,0 cm2 ou índice valvar aórtico <0.6 cm2/m2 ou gradiente 

médio >40 mmHg. Na presença de disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, 

considera-se grave a estenose aórtica com folhetos calcificados, redução de 

mobilidade  e ecocardiografia com dobutamina monstrando velocidade aórtica >4,.0 

m/s ou gradiente médio>40 mmHg com área < 1,0cm2  ou índice valvar aórtico <0.6 

cm2/m2 independentemente do fluxol. 

Definição de risco cirúrgico proibitivo: previsão associada a cirurgia de mortalidade 

ou morbidade irreversível em 30 dias >50% avaliada por 1 cardiologista e 2 

cirurgiões cardiotorácicos, ou outros favores como fragilidade clínica geral, 

radioterapia prévia, aorta em porcelana, ou doença hepática ou pulmonar grave. 

O consenso NÃO recomenda a TARI para: pacientes com risco cirúrgico aceitável, 

válvula aórtica bicúspide, falha de prótese valvar aórtica prévia, calcificação do anel 

mitral ou insuficiência mitral graves, estenose aórtica moderada, insuficiência órtica 

grave ou estenose subaórtica. 

 

Revisões sistemáticas e metanálises: 

Eggebrecht H, Schmermund A, Voigtländer T, Kahlert P, Erbel R, Mehta RH. 

Risk of stroke after transcatheter aortic valve implantation (TAVI): a meta-

analysis of 10,037 published patients. EuroIntervention. 2012 May 15;8(1):129-

38. 

Revisão sistemática conduzida especificamente para avaliação do risco de AVC e 

periprocedimento e desfechos em pacientes submetidos a TAVI. A busca foi 

realizada somente no MEDLINE, período de jan-2004 a nov-2011, com limitação 
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para língua inglesa. Cinquenta e três estudos envolvendo 10037 pacientes com 

média de idade de 81,5anos (DP1,8) foram incluídos. A incidência de AVC foi de 

1,5±1,4% nas primeiras 24 horas, 3,3±1,8% nos primeiros 30 dias e 5,2±3,4% no 

primeiro ano pós TAVI. Menor risco de AVC foi observado em pacientes submetidos 

ao procedimento com a válvula EdwardsSapiens por via transapical (2,7±1,4%), 

seguida pela CoreValve por via femoral ou subclávia (3,1±2,2%) e pela 

EdwardsSapiens por via femoral ou subclávia (4,2±2,2%). Entretanto, o 

EuroSCORE pré-procedimento foi diferente entre os grupos e não foi apresentada 

análise estatística dessas diferenças. 

Jilaihawi H, Chakravarty T, Weiss RE, Fontana GP, Forrester J, Makkar RR. 

Meta-analysis of complications in aortic valve replacement: Comparison of 

Medtronic-Corevalve, Edwards-Sapien and surgical aortic valve replacement 

in 8,536 patients. Catheter Cardiovasc Interv. 2012 Jul 1;80(1):128-38. 

Nesta revisão sistemática direcionada para comparação das próteses CoreValve e 

Edwards-Sapiens e com a cirurgia convencional foi realizada busca no PubMed até 

set-2010 e em apresentações dos principais congressos internacionais nos anos de 

2009 e 2010. Foram incluídos 10 artigos e 6 apresentações envolvendo 5024 

pacientes submetidos a TAVI, e 19 artigos envolvendo 3512 pacientes submetidos 

a SAVR. No pré-procedimento, os pacientes submetidos a TAVI apresentavam 

significativamente mais disfunção renal, infarto prévio e doença respiratória, além 

de um EuroSCORE mais alto. Não houve diferença estatisticamente significativa na 

incidência de complicações entre TAVI e SAVR: mortalidade em 30 dias (9 vs 8,5%, 

p=0,31), mortalidade em 1 ano (18,4 vs 22,8%, p=0,65), AVC em 30 dias (2,4 vs 

2,6%, p=0,72), necessidade de colocação de marcapasso (5,9 vs 12,1%, p=0,055) 

e necessidade de hemodiálise (2,4 vs 4,1%, p=0,70). A comparação entre as 

válvulas Edwards-Sapien e CoreValve apontou, na linha de base, para mais 

pacientes com classificação da NYHA classe III-IV e maior EuroSCORE no grupo 

trtado com a válvula Edwards-Sapien. Observou-se maior necessidade de implante 

de marcapasso nos pacientes que receberam a CoreValve (24,5 vs 5,9%, 

p<0,0001), não sendo detectadas diferenças nos demais desfechos clínicos ou 

complicações. Os autores sugerem mais estudos para avaliação da diferença nesse 

desfecho específico, incluindo análise de custos. 

Coeytaux RR, Williams JW Jr, Gray RN, Wang A. Percutaneous heart valve 

replacement for aortic stenosis: state of the evidence. Ann Intern Med. 2010 

Sep 7;153(5):314-24. 

A busca da literatura desta revisão foi concluídas antes da publicação dos princiais 

estudos referentes ao tema. Por isso, optou-se por não descrever seus achados. 
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Ensaios Clínicos Randomizados e Principais Estudos Observacionais 

 

Estudo e Delineamento População e grupos Resultados 

Leon MB, Smith CR, Mack 

M et al. (2010) 

Transcatheter aortic-valve 

implantation for aortic 

stenosis in patients who 

cannot undergo surgery. 

NEnglJMed, 363:1597–

1607. (PARTNER B trial) 

 

Ensaio Clínico 

Randomizado 

n = 358 
179 TAVI vs 179 
tratamento padrão, 
incluindo valvuloplastia 
com balão; 
Critérios de inclusão: 
Estenose aórtica grave 
em pacientes com risco 
cirúrgico proibitivo 
avaliado por 2 
cirurgiões. 
Seguimento 1 ano 
Válvula utilizada: 

Edwards Sapiens 

TAVI vs tratamento clínico/valvuloplastia 

Deschos em 30 dias: 

Mortalidade: 5,0 vs 2,8% (p=0,4) 

AVC 6,7 vs 1,7% (p=0,03) 

Novo marcapasso: 3,4 vs 5,0% (p=0,6) 

Desfechos em 1 ano: 

Mortalidade: 30,7 vs 50,7% (p<0,001) 

NYHA I ou II: 74,8 vs 42,0% (p<0,001) 

Desfechos além de 30 dias 

AVC 10,6 vs 4,5% (p=0,04) 

Novo marcapasso: 4,5 vs 7,8% (p=0,3) 

Smith CR Leon MB. 

(2011) Transcatheter 

versus Surgical Aortic-

Valve Replacement in 

High-Risk Patients. 

NEngJMed, 2187–2198. 

(PARTNER A trial) 

 

Ensaio Clínico 

Randomizado 

n = 699  
348 TAVI vs 351 SAVR 
Critérios de inclusão: 
Estenose aórtica grave 
e sintomática (NYHA 
≥2). Pacientes com 
risco cirúrgico alto, 
porém não proibitivo. 
Mediana de 
acompanhamento 1,4 
anos 
Válvula utilizada: 

Edwards Sapiens 

TAVI vs SAVR 

- NYHA I e II 30 dias 20,7 vs 16,5% (p<0,001); 1 

ano 18,4 vs18,2 (p=0,7); 

- Teste de caminhada: melhor para TAVI aos 30 

dias, igual em 1 ano; 

- permanência no CTI: 3 vs 5 dias (p<0,001); 

- permanência no hospital: 8 vs 12 dias 

(p<0,001); 

Deschos em 30 dias: 

Mortalidade: 3,4 vs 6,5% (p=0,07) 

AVC 5,5 vs 2,4% (p=0,04) 

Novo marcapasso: 3,8 vs 3,6% (p=0,9) 

Desfechos em 1 ano: 

Mortalidade: 24,2 vs 26,8% (p=0,4) 

AVC 8,3 vs 4,3% (p=0,04) 

Novo marcapasso: 5,7 vs 5,0% (p=0,7) 
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Estudo e Delineamento População e grupos Resultados 

Jahangiri M, Laborde JC, 

Roy D et al. (2011) 

Outcome of patients with 

aortic stenosis referred to 

a multidisciplinary meeting 

for transcatheter valve. 

Annals of Thoracic 

Surgery 91:411–415. 

 

Estudo de coorte 

n = 175 
63 TAVI vs 74 SAVR vs 
38 tratamento clínico; 
Critérios de inclusão: 
Estenose aórtica grave 
em pacientes com alto 
risco cirúrgico (>20% 
mortalidade) 
Mediana de 
acompanhamento 466 
dias 
Válvulas utilizadas: 

Edwards Sapiens ou 

CoreValve 

TAVI vs SAVR vs Medical 

Mortalidade hospitalar e em 30 dias: 0 

Sobrevida 100 dias: 

95,2 vs 100 vs 89,5% 

Sobrevida 300 dias: 

88,9vs97,3vs78,9% 

Sobrevida 500 dias: 

82,5 vs 95,9 vs 71,1% 

TAVI vs SAVR 

AVC: 6,3 vs 1,4% (p=0,06) 

Implante de marcapasso 25,4%vs0 (p<0,001);  

Mais pacientes dependentes e com NYHA III e IV 

no grupo TAVI. 

Thomas M, Schymik G, 

Walther T, et al. One-year 

outcomes of cohort 1 in 

the Edwards SAPIEN 

Aortic Bioprosthesis 

European Outcome 

(SOURCE) registry: the 

European registry of 

transcatheter aortic valve 

implantation using the 

Edwards SAPIEN valve. 

Circulation. 2011 Jul 

26;124(4):425-33. 

 

Série de casos (Estudo de 

registro) 

n = 1038 
575 transapical(TA) vs 
463 transfemoral (TF); 
Critérios de inclusão: 
Estenose aórtica grave 
em pacientes com risco 
cirúrgico proibitivo; 
 
Seguimento: 1 ano 
Válvulas utilizadas: 

Edwards Sapiens 

Mortalidade em 30 dias: 

TF 6,3 vs TA 10,3%; 

AVC em 30 dias: 

TF 2,4 vs TA 2,6%; 

Sobrevida:Geral 76,1%; TA 72,1%; TF 81,1%: 

NYHA classe I e II em 1 ano: Geral 73,5%, 69 vs 

78,4%. 

AVC em 1 ano: 4,5% 

 
Obs: Pacientes submetidos ao procedimento por 
via transapical apresentavam mais comorbidades 
e maior EuroSCORE 
 

Moat NE, Ludma P, and 

de Belder MA et al. (2011) 

Long term outcomes 

following Transcatheter 

Aortic Valve Implantation 

in high risk patients with 

severe aortic stenosis: the 

UK TAVI Registry. 

 

Série de casos (Estudo de 

registro) 

N = 870 

599 transfemoral vs 

278 outras vias 

Critérios de inclusão: 
Estenose aórtica grave 
sintomática; 
Seguimento: 11-46 

meses 

Válvulas utilizadas: 

Edwards Sapiens ou 

CoreValve 

Sobrevida geral:  

30 dias 92,9%; 1 ano 78,6%, 2 anos 73,7% 

CoreValve vs Edwards-Sapien 

Sobrevida em 30 dias: 98,2 vs 98,0%; (p=0,1) 

Sobrevida em 1 ano: 78,3 vs 79,4% (p=0,7) 

Sobrevida em 2 anos: 76,1 vs 71,7% (p=0,1) 

Novo procedimento: 24,4 vs 7,4% (p=0,02) 

AVC no hospital: 4,0 vs 4,2% (p=0,4) 

Marcapasso definitivo: 24,4 vs 7,4% (p<0,001) 
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XI  – Discussão 

Dois ensaios clínicos randomizados foram conduzidos para avaliação da TAVI 

no tratamento de pacientes com estenose aórtica grave. No primeiro (Leon MB, 2010) a 

TAVI foi comparada ao tratamento clínico padrão associado a valvuloplastia por balão 

quando necessário em pacientes não candidatos a cirurgia devido ao risco proibitivo. 

No segundo (Smith CR, 2011) a TAVI foi comparada a SAVR em pacientes com risco 

cirúrgico elevado, porém ainda candidatos a cirurgia. Em ambas a TAVI mostrou ser 

uma alternativa viável ao procedimento cirúrgico, entretanto, somente em pacientes 

que não eram candidatos a cirurgia houve benefício clínico da TAVI, com redução, 

inclusive, de mortalidade total em um ano. Em pacientes com risco cirúrgico elevado, 

porém candidatos a cirurgia, não houve diferença em mortalidade aos 30 dias ou em 1 

ano de seguimento. Além disso, nesta população, o risco de AVC foi significativamente 

maior nos pacientes submetidos a TAVI do que naqueles submetidos a cirurgia 

convencional. Em ambos estudos foi utilizada no grupo TAVI a válvula Edwards-

Sapiens. 

Estudos observacionais comparados, estudos de registro e metanálises destes 

estudos avaliaram a segurança tanto da válvula Edwards-Sapiens quando da válvula 

Medtronic-CoreValve. Estes estudos confirmam, em uma quantidade maior de 

pacientes, com seguimento aproximada de 1 ano, o perfil de segurança e eficácia 

observado nos ensaios clínicos.  

Diretrizes internacionais e consensos de sociedades propõe o uso da TAVI em 

pacientes com estenose aórtica grave, sintomática, com risco cirúrgico proibitivo. As 

evidências para o uso da TAVI em casos de risco cirúrgico elevado, porém não 

proibitivo são consideradas insuficientes para recomendar o procedimento fora de 

condições especiais de consentimento do paciente ou de pesquisa clínica. 

 
 
XII - Avaliação de custo 

Não há estudos de custo-efetividade adaptáveis para a população brasileira.  
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XIII. Recomendação final: 

 

1. O implante valvar aórtico transcateter (TAVI) é indicada para o tratamento da 

estenose aórtica grave, sintomática, em pacientes com risco cirúrgico 

probitivo. 

 Recomendação baseada em um ensaio clínico randomizado mostrando 

redução de mortalidade em até um ano de seguimento comparativamente ao 

manejo padrão. (Grau de Recomendação A – Nível de Evidência 1B) 

 

2. As evidências disponíveis não suportam a indicação do TAVI em pacientes 

com estenose aórtica grave candidatos a substituição cirúrgica da valva 

aórtica (SAVR), mesmo que com risco cirúrgico elevado. 

 Recomendação baseada em um ensaio clínico randomizado mostrando 

ausência de benefício clínico (incluindo mortalidade em 1 e 12 meses) 

comparativamente a SAVR. Considerando o desconhecimento da segurança e 

eficácia do TAVI a partir de um ano de seguimento, o conhecido aumento do risco 

de AVC e o maior conhecimento da segurança e eficácia da SAVR em médio e 

longo prazo, a SAVR segue sendo o procedimento de escolha nesta população. 

 

3. Não há evidências que suportem o uso da TAVI para pacientes com 

estenose aórtica não grave ou pacientes com risco cirúrgico tolerável. 

 

4. A ausência de estudos que comparem diretamente as próteses valvares 

Medtronic-CoreValve e Edwards-Sapiens impede conclusões sobre a 

superioridade de um modelo sobre o outro, seja em segurança ou em eficácia.  
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ANEXO 1 

 

Como definições de estenose aórtica grave e risco cirúrgico proibitivo, esta Câmara 

Técnica sugere as definições abaixo, adaptadas do Consenso americano de múltiplas 

sociedades de especialidades (ACCF/AATS/SCAI/STS). As definições tiveram como 

base os critérios utilizados nos principais estudos que avaliaram o TAVI. 

 

Estenose aórtica grave: folhetos aórticos calcificados e com mobilidade 

acentuadamente reduzida e velocidade de fluxo aórtico ≥4,0 m/s ou área valvar aórtica 

<1,0 cm2 ou índice valvar aórtico <0.6 cm2/m2 ou gradiente médio >40 mmHg. Na 

presença de disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, considera-se grave a estenose 

aórtica com folhetos calcificados, redução de mobilidade  e ecocardiografia com 

dobutamina monstrando velocidade aórtica >4,.0 m/s ou gradiente médio>40 mmHg 

com área < 1,0cm2  ou índice valvar aórtico <0.6 cm2/m2 independentemente do fluxol. 

 

Risco cirúrgico proibitivo: previsão de mortalidade ou morbidade irreversível em 30 

dias associada à cirurgia >50% avaliada por um cardiologista e dois cirurgiões 

cardiotorácicos. Ou outros fatores como fragilidade clínica geral, radioterapia prévia, 

aorta em porcelana, ou doença hepática ou pulmonar grave, também associados a 

morbimortalidade cirúrgica muito elevada (>50%) na avaliação de pelo menos um 

especialista da área (gastroenterologista, pneumologista, oncologista, etc), um 

cardiologista e um cirurgião cardiotorácico. 
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