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Helen Brooke Taussig (1898 – 1986) 

 

A respeito das intervenções percutâneas em cardiopatias congênitas ... 
 
 
 

“The Rashkind balloon atrial septostomy in 1966 that replaced the 

Blalock-Hanlon operation was a milestone in palliative treatment of 

transposition of the great vessels, just as the Blalock-Taussig shunt had been 

for tetralogy of Fallot. Dr. Taussig applauded Rashkind´s early report. 

Rashkind once wrote that Dr. Taussig encouraged him in interventional 

catheterization, as follows: “It would be wonderful if we could do some of the 

simpler operations without opening the chest… I think that is a real advance 

and a real look into the future.” 

 
 
     ... Dan G. McNamara, MD (1987) 
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RESUMO 
 
 
 
BRAGA, S.L.N. Efetividade clínica e segurança do tratamento 

percutâneo da comunicação interatrial tipo ostium secundum com a 
prótese Amplatzer. São Paulo, 2003. 153p. Tese (Doutorado) – 
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo. 

 
 
 
O fechamento percutâneo da comunicação interatrial tipo ostium secundum, 

tem se constituído no método terapêutico alternativo ao tratamento cirúrgico. 

A presente investigação avaliou a prótese autocentrável Amplatzer na 

oclusão desses defeitos, sob a hipótese da eficácia e segurança desta nova 

concepção instrumental. Para tanto, averiguamos: o porcentual de sucesso 

técnico, a presença e quantificação do fluxo residual imediato e sua 

evolução e o impacto do tratamento nas dimensões do ventrículo direito. A 

casuística foi de 49 pacientes, com a idade variando de 3,4 a 56,2 anos 

(mediana de 13,3 anos) e 59,2% eram do sexo feminino. O ritmo sinusal 

esteve presente em 96% dos casos e 85,7% destes evidenciaram índice 

cardiotorácico > 0,50. O defeito apresentou-se como orifício único em 91,8% 

dos casos. A borda ântero-superior era deficiente em 40,6% e as médias dos 

diâmetros   longitudinal   e   transverso   corresponderam   a   14,3   mm   

(DP = 5,0 mm) e 14,4 mm (DP = 4,9 mm). A relação fluxo pulmonar / fluxo 

sistêmico oscilou entre 1,2 a 3,5 [média 2,0 (DP = 1,4)]. A média dos 

diâmetros estirados foi de 19,3 mm (DP = 5,1 mm) e o das próteses 

empregadas de 20,3 mm (DP = 4,9 mm). Houve sucesso técnico em 97,9%. 

A média dos tempos do procedimento foi de 73,8 min (DP = 30,9 min). A 

única complicação imediata foi taquicardia supraventricular paroxística em 

6,1% dos casos. Observou-se fluxo residual imediato em 54,1% dos casos, 

(45,8%  mínimos  ou  pequenos  e  8,3%  moderados)  caindo  para  25% 

após 24 horas (p = 0,0002). Neste mesmo período houve também 

diminuição dos pacientes com índice cardiotorácico  >  0,50  de  85,7%  para  

68,4% (p = 0,016). Ao final de 13,1 meses (DP = 1,3 meses) a incidência do 

fluxo residual reduziu-se para 14,6%, sendo apenas 4,1% moderados. 

 



                                                                     
 

Houve redução significante do diâmetro diastólico do ventrículo direito nas 

diversas fases do seguimento clínico (p < 0,001). Conclusões: o porcentual 

de sucesso técnico com o dispositivo Amplatzer® foi alto (97,9%); a 

incidência de fluxo residual tardio foi de 14,6%;  houve  redução  progressiva  

e  importante  do  índice cardiotorácico > 0,50 em conseqüência da 

diminuição significante e progressiva das dimensões do ventrículo direito, o 

qual atingiu normalização entre o 3º e o 12º meses. As evidências foram de 

que o dispositivo Amplatzer® permaneceu estável e incorporado ao septo 

interatrial ao final da observação constituindo-se numa opção segura e 

eficaz para o tratamento de casos selecionados. 

 

 



                                                                     
 

SUMMARY 
 
 
 
BRAGA, S.L.N. Clinical efficacy and safety of percutaneous treatment of 

the secundum atrial septal defect with the Amplatzer prosthesis. 
São Paulo, 2003. 153p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo. 

 
 
 
Percutaneous closure of the secundum atrial septal defect has been 

employed as an alternative to surgical treatment. The present investigation 

evaluated the safety and efficacy of the Amplatzer prosthesis in the 

treatment of such defects. For that, we assessed the presence and 

magnitude of immediate and follow-up residual shunting, the rate of technical 

success and its impact on the right ventricle. Forty-nine patients with a 

maximal defect diameter of ≤ 30 mm and left-to-right shunting were studied. 

Age varied from 3.4 to 56.2 years (median of 13.3 years) and 59% were 

female. Sinus rhythm was present in 96% of cases and 85.7% had a 

cardiothoracic index of > 0.50. There was a single defect in 91.8% of cases.  

The anterosuperior rim was deficient in 40.6% and the mean longitudinal and 

transverse  diameters  were  14.3  mm   (SD  =  5.0  mm)   and  14.4  mm 

(SD = 4.9 mm), respectively. The pulmonary to systemic flow ratio varied 

from 1.2 to 3.5 [mean of 2.0 (SD = 1.4)]. The mean stretched and device 

diameters were 19.3 mm (SD 5.1 mm) and 20.3 mm (SD = 4.9 mm), 

respectively. Technical success was achieved in 97.9%. The mean 

procedure time was 73.8 minutes (SD = 30.9 min). Supraventricular 

tachycardia was the only complication in 6.1% of cases. Immediate residual 

shunt was observed in 54.1% of cases (trivial to mild in 45.8% and moderate 

in 8.3%) falling to 25% after 24 hours (p = 0.0002). At this time, there was 

also  a  decrease  in  the  percentage  of  patients  with  a  cardiothoracic 

index   >   0.50   from   85.7%   to   68.4%   (p = 0,016).   After   13.1   months 

(SD = 1.3 months) the incidence of residual shunting decreased to 14.6%, 

being moderate in only 4.1%. There was a significant reduction in the end-

diastolic diameter of the right ventricle during follow-up (p < 0,001). 

 



                                                                     
 

Conclusions: the rate of technical success with the Amplatzer® device was 

high (97.9%); the rate of late residual shunting was 14.6%; there was a 

progressive and important reduction in the cardiothoracic index > 0.50 as a 

consequence of the significant and progressive reduction in the dimensions 

of the right ventricle, which reached normal values between the 3rd and 12th 

month. At the end of the study, the Amplatzer® device remained stable within 

the interatrial septum and was incorporated to it, being considered as a safe 

and effective option in the treatment of selected cases.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
 



                                                                     
 

 

 

 

 

A comunicação interatrial (CIA) é uma das mais freqüentes 

cardiopatias congênitas1, 2. Foi descrita pela primeira vez por Rokitansky3 em 

1875, mas foi somente em 1941 que os seus achados clínicos foram 

compilados e relatados por Bedford, Papp e Parkinson4. 

A sua prevalência é de 3,78 pacientes por 10.000 nascimentos vivos5, 

correspondendo a 10% de todas as afecções congênitas6. Apresenta 

predominância no sexo feminino, variando de 1,5 a 3,5:1 em relação ao 

masculino7, 8. É também uma das mais freqüentes cardiopatias congênitas 

que incidem na população adulta9. 

Esta afecção caracteriza-se por uma variedade de anomalias no 

desenvolvimento do septo interatrial, podendo apresentar-se como orifícios 

únicos ou múltiplos de pequeno diâmetro até a forma extrema de um átrio 

comum10, 11. Cursa com o direcionamento do fluxo sangüíneo 

predominantemente do lado esquerdo do coração para o direito quando da 

ausência de hipertensão arterial pulmonar grave. 

 

1.1 Anatomia e classificação 

 

 A classificação da CIA baseia-se na localização anatômica do defeito 

no septo interatrial. Dessa forma, são descritos os seguintes tipos: ostium 
 



                                                                     
 

secundum, ostium primum, seio venoso, seio coronário (SC) e caval inferior 

(seio venoso inferior). Descarta-se dessa classificação o forame oval 

patente, que não é considerado anatomicamente um verdadeiro defeito 

septal. 

 O defeito do tipo ostium secundum constitui-se em 7% de todas as 

cardiopatias congênitas e corresponde a 75% dos casos de CIA, 

localizando-se preferencialmente na porção mediana do septo interatrial, 

próximo anatomicamente da fossa oval12, 13. É importante salientar-se que o 

termo secundum relaciona-se ao fato de que o defeito situa-se no local 

embrionário correspondente ao ostium secundum, não devendo ser 

interpretado como uma falha no desenvolvimento do septum secundum. 

Este resulta da deficiência, perfuração ou ausência do soalho da fossa oval, 

o qual, por sua vez, é formado a partir do septum primum embrionário.  

Assim sendo, o tamanho da CIA tipo ostium secundum está diretamente 

relacionado com o grau de hipodesenvolvimento do septum primum14. 

Neste tipo de CIA, o septo interatrial sofre então solução de 

continuidade podendo apresentar-se o defeito como um orifício único ou 

múltiplas fenestrações. Em casos extremos, o defeito pode estender-se 

desde a desembocadura das veias cavas superior e inferior e do SC até o 

folheto septal da valva tricúspide. Nesta situação é importante estabelecer o 

diagnóstico diferencial com a anomalia do coxim endocárdico. Saliente-se 

que aproximadamente 10 a 20% dos pacientes portadores de CIA tipo 

ostium secundum apresentam também prolapso da valva mitral15. 

 



                                                                     
 

O defeito do tipo ostium primum representa 15% a 25% das CIA(s) e 

está localizado na porção inferior do septo interatrial16, 17. Está relacionado 

com anomalias do coxim endocárdico, sendo a alteração mais freqüente 

deste subgrupo de anormalidades, a fenda da valva atrioventricular 

esquerda. Esta associação constitui-se em uma das modalidades da 

malformação do canal atrioventricular. 

O defeito do tipo seio venoso, que incide em 3% dos casos de CIA, 

localiza-se fora dos limites da fossa oval, junto à desembocadura da veia 

cava superior (VCS)18. Nesta condição, a VCS cavalga a comunicação que 

se encontra acima e posteriormente à porção superior do limbo da fossa 

oval, configurando desta forma uma conexão biatrial. Geralmente este tipo 

de alteração em 80 a 90% dos casos está associada à drenagem anômala 

da veia pulmonar superior direita (VPSD), que pode drenar nas proximidades 

da desembocadura da VCS ou diretamente nesta última, constituindo-se 

neste caso, em uma comunicação extracardíaca. A drenagem da veia 

pulmonar inferior direita faz-se normalmente no átrio esquerdo (AE) e a que 

está relacionada com o lobo médio, diretamente na área do defeito, na 

maioria dos casos19, 20, 21. 

O defeito do tipo SC é de rara incidência e foi descrito pela primeira 

vez por Raghib em 196522. Constitui-se na ausência do tecido que existe 

normalmente entre a veia cava superior esquerda persistente, o SC e o AE, 

de tal forma que o orifício do SC transforma-se em uma CIA e a veia cava 

superior esquerda persistente drena diretamente na cavidade atrial 

esquerda. 

 



                                                                     
 

Finalmente, é descrita a CIA do tipo caval inferior, também de baixa 

incidência; o defeito localiza-se na região posterior e inferior do septo 

interatrial, sendo o fluxo de sangue proveniente da veia cava inferior (VCI) 

dirigido diretamente para o AE17, 23. 

 

1.2 Fisiopatologia e história natural 

 

 Durante a vida fetal, segundo Rudolph24, existe um fluxo sangüíneo 

pelo forame oval, que se direciona da direita para a esquerda, sendo este 

necessário para a oxigenação do sangue destinado aos territórios nobres, 

como o cérebro e a circulação coronária. Isto se faz pela drenagem de 

sangue arterializado provindo da circulação materna em direção à VCI e ao 

AE. Quando há defeito do septo interatrial associado, como a CIA tipo 

ostium secundum, pode ocorrer uma diminuição do fluxo de sangue 

proveniente da VCI em direção a cavidade atrial esquerda, pela perda da 

capacidade da crista dividens em dirigi-lo para o AE. Isto acarretaria, para o 

feto, um aumento da saturação de oxigênio do sangue nas cavidades 

direitas, proporcionando desta maneira, a diminuição da espessura da 

camada muscular das arteríolas pulmonares, tendo como conseqüência final 

a queda mais precoce da pressão arterial pulmonar no recém-nascido. 

Paralelamente, a diminuição da saturação de oxigênio para o coração 

esquerdo não determina por si só um déficit de crescimento para o feto. 

 Após o nascimento, as alterações fisiopatológicas da CIA são 

decorrentes da passagem de sangue agora do AE para o átrio direito (AD), 

 



                                                                     
 

ou seja, da circulação sistêmica para a pulmonar. A magnitude deste fluxo 

sangüíneo é regulado diretamente pelo tamanho do defeito e também pelo 

comportamento e extensão do leito vascular pulmonar, não tendo influência 

direta o tipo anatômico da CIA. Também o volume deste fluxo está 

relacionado com a resistência ao enchimento proporcionado por ambos os 

ventrículos e esta, por sua vez, depende da distensibilidade ou 

complacência das paredes ventriculares. Como a complacência ventricular 

direita relaciona-se com a queda progressiva da resistência arteriolar 

pulmonar, que ocorre normalmente após o nascimento, o sentido do fluxo 

sangüíneo pela CIA inverte-se. Concomitantemente, com a queda da 

resistência arteriolar pulmonar, ocorre uma facilitação ao esvaziamento do 

ventrículo direito (VD) reduzindo a sua espessura e determinando assim, 

maior complacência desta câmara. Estes fenômenos não ocorrem logo nos 

primeiros dias de vida, estabelecendo-se o sentido do fluxo da esquerda 

para a direita apenas alguns meses após o nascimento. 

 Apesar do hiperfluxo pulmonar, as pressões nas arteríolas e capilares 

pulmonares vão manter-se em níveis normais por um longo período, pois o 

orifício da CIA funciona como uma válvula de escape do AE, conjuntamente 

com a valva mitral. Com o passar dos anos contudo, o hiperfluxo pulmonar 

causará proliferação endotelial, fibrose intimal e hipertrofia da camada média 

das arteríolas pulmonares com conseqüente redução do leito vascular 

determinando assim, o aumento da resistência arteriolar pulmonar. Isto 

acarretará o aumento do regime pressórico na pequena circulação, levando 

à hipertrofia do VD e à diminuição do fluxo sangüíneo da esquerda para a 

 



                                                                     
 

direita pelo defeito septal atrial. Se a complacência do VD igualar-se ou 

superar a do ventrículo esquerdo (VE), este fluxo através da CIA pode ser 

bidirecional ou mesmo inverter-se, estabelecendo-se preferencialmente para 

o AE. 

 O estabelecimento da hipertensão arterial pulmonar, em crianças e 

adultos com idade inferior a 20 anos, é de aproximadamente 5%; entre 20 e 

40 anos alcança 20% e, para maiores de 40 anos, incide na metade dos 

casos8, 29, 30. Segundo Wood31, apenas 6% dos pacientes desenvolvem a 

síndrome de Eisenmenger. Isto provavelmente se deve ao fato de que a 

reatividade vascular pulmonar a agentes nocivos, como hiperfluxo e 

hipertensão, é extremamente individualizada e ainda não totalmente 

investigada. 

Campbell em 197025, considerando a história natural desta afecção 

cardíaca, publicou um estudo importante, acompanhando pacientes 

portadores deste defeito com repercussão clínica. Nesta investigação, ficou 

demonstrado que em torno da sexta década de vida, somente 15% dos 

casos estavam vivos, o que representa quase seis vezes menos do que 

ocorre na população geral.  

 Os pacientes que mostram somente hiperfluxo em sua evolução são 

praticamente assintomáticos por vários anos. Os sintomas correspondentes 

à insuficiência cardíaca geralmente aparecem em 35% dos casos, a partir da 

quarta ou quinta décadas de vida26, 27. Também, nesta faixa etária surgem 

as arritmias atriais em 24% dos casos, sendo a fibrilação e o flütter as mais 

freqüentes, estando relacionadas com o aumento do volume dos átrios28. 

 



                                                                     
 

O conhecimento da história natural desta afecção estabeleceu, nas 

últimas décadas, o momento ideal da intervenção objetivando o melhor 

prognóstico. 

  

1.3 Tratamento cirúrgico 

 

 O tratamento cirúrgico da CIA foi realizado pela primeira vez por 

Murray32 em 1948 e por Lewis e Taufic33 em 1953, que propuseram 

pioneiramente o fechamento do defeito septal atrial com o auxílio da 

hipotermia associada à estase sangüínea. Em 1954, Bailey e cols34 

descreveram a técnica da atriosseptopexia e Gibbon35 inaugurou a era da 

cirurgia com o coração aberto, utilizando pela primeira vez o oxigenador de 

bomba para o fechamento de uma CIA. 

Atualmente, o tratamento cirúrgico com o emprego da circulação 

extracorpórea tem sido o procedimento padrão para o fechamento desses 

defeitos septais atriais. Consiste, basicamente, dependendo da morfologia e 

das dimensões do defeito, na atriosseptorrafia, em que as bordas da 

comunicação são aproximadas pela sutura, ou na atriosseptoplastia, na qual 

um enxerto é interposto e subseqüentemente suturado sobre o septo 

interatrial36. 

A intervenção cirúrgica tem sido indicada em pacientes portadores de 

CIA, sintomáticos ou não, que apresentem a relação entre o fluxo pulmonar 

(FP) e o fluxo sistêmico (FS) maior ou igual a 2,0:1, situação esta em que já 

existe uma grande derivação de sangue da esquerda para a direita. 

 



                                                                     
 

Entretanto, se esta relação estiver entre 1,5:1 e 2,0:1, outros aspectos 

deverão ser considerados, entre eles o tamanho do defeito e as dimensões 

do VD. A contra-indicação principal para o tratamento cirúrgico é o encontro 

de  uma  relação  entre  a  resistência  pulmonar  (RP)  e  a  resistência 

sistêmica (RS) maior que 0,70, pois nesta condição a hipertensão arterial 

pulmonar já está irreversivelmente estabelecida37. 

A  cirurgia  corretiva  apresenta  mortalidade  reduzida,  em  torno  de 

0,5 a 1% em centros especializados e bem treinados36, 38, 39. Entretanto, as 

complicações perioperatórias têm incidência não desprezível, como 

demonstra o relato de Galal e cols40, que analisaram 232 pacientes 

submetidos ao tratamento cirúrgico entre 1985 e 1992. As complicações 

maiores como tamponamento, insuficiência renal e septicemia ocorreram em 

5,6% (13/232) e as menores (pneumonia, derrame pleural com 

toracocentese) em 4,7% (7/232) dos casos, com freqüência maior em 

pacientes adultos. Horvath e cols41 também verificaram complicações 

perioperatórias em 12,4% dos pacientes. 

A permanência hospitalar, durante o período pós-operatório é 

relativamente curta (sete dias em média). A adoção da incisão submamária 

e mais recentemente das técnicas de correção minimamente invasivas em 

substituição à esternotomia mediana, tornaram a cirurgia mais aceitável, 

principalmente sob o ponto de vista estético, pelos próprios pacientes42, 43, 44. 

O seguimento clínico dos casos submetidos ao tratamento cirúrgico 

mostra além do aumento da sobrevida45, melhora importante da classe 

funcional, com diminuição considerável da área cardíaca e do fluxo vascular 

 



                                                                     
 

pulmonar, logo nos primeiros três meses após o procedimento40, 41, 46. 

Contudo, na evolução, tem-se observado a presença de fluxo sangüíneo 

residual em aproximadamente 2 a 7,9% dos casos, podendo haver a 

necessidade de reintervenção38, 40, 41, 43, 49. 

 Nas últimas três décadas têm-se buscado alternativas à intervenção 

cirúrgica e o tratamento percutâneo, com a utilização de próteses para ocluir 

o defeito congênito passou a ser investigado intensamente. 

 

1.4 Intervenção percutânea para a correção da comunicação interatrial 

ostium secundum 

 

 A evolução dos conceitos estruturais e dos materiais empregados 

para a confecção das próteses oclusoras da CIA, é de grande importância 

para o perfeito entendimento dos modelos atualmente propostos e 

investigados. Assim é que podemos dividi-las em cinco grandes grupos: as 

de primeira geração, as articuladas e com configuração em hastes, de 

configuração helicoidal, autocentrável com componente único e 

autocentrável com componente único e discos de retenção. 

 

1.4.1 Próteses de primeira geração 

 

 Em 1976, King e Mills48, 49 descreveram pela primeira vez, a oclusão 

percutânea da CIA ostium secundum empregando uma prótese por eles 

idealizada. Constituía-se esta num instrumental composto por dois 

 



                                                                     
 

dispositivos umbeliformes independentes, com a estrutura confeccionada em 

aço e revestida com Dacron. Foi utilizado em apenas dez pacientes e o 

sucesso foi obtido em 50% dos casos. 

 Em 1987, Rashkind50 idealizou outro modelo composto agora de um 

único dispositivo umbelado auto-expansível, com seis braços 

confeccionados em aço inoxidável e revestidos com espuma de poliuretano. 

Fixa-se no septo interatrial por meio de minúsculos ganchos ou anzóis, o 

que dificulta sobremaneira o seu implante. 

No final da década de 80, Lock e cols51 desenvolveram um novo 

instrumental denominado Clamshell Double Umbrella, que apresenta quatro 

hastes metálicas com uma espécie de mola no centro de cada braço, sendo, 

portanto um sistema articulado, que proporciona melhor acomodação de 

suas duas porções umbeliformes sobre a superfície do septo interatrial 

(figura 1). Verificou-se também, por estudos histológicos experimentais, que 

a endotelização ocorre após três meses do implante52, 53. Em um estudo 

multicêntrico,   relatado   por   Latson54   em   1990,   constatou-se   que   em 

100 pacientes, o sucesso técnico foi obtido em 93% e o fechamento 

completo em 84% no seguimento tardio dos casos, o que foi confirmado pelo 

estudo ecocardiográfico. Entretanto, em outra grande investigação do 

mesmo autor55, observou-se que as hastes não infreqüentemente 

fraturavam-se no local da articulação, o que levou o Federal Drug 

Administration a suspender a sua utilização, até que o problema estrutural 

fosse solucionado56 ,57. 

 

 



                                                                     
 

 

 

FIGURA 1. Prótese do tipo Clamshell Double Umbrella (USCI Division, 
CR Bard Inc, Billerica, MA, USA) composta por duas umbelas 
opostas, monoarticuladas e revestidas por Dacron 
(Reproduzido e autorizado por Rao). 

 

 

1.4.2 Próteses articuladas e com configuração em hastes 

 

1.4.2.1 CardioSEAL oclusion device (NMT Boston, MA, USA) 

 

Este dispositivo, derivado da prótese Clamshell Double Umbrella, é 

constituído por uma estrutura cujo componente básico é uma liga metálica 

denominada Nitinol (MP35n), que se mostra mais resistente que o aço 

inoxidável. Cada uma das duas partes do instrumental possui quatro hastes, 

sendo estas duplamente articuladas, com a finalidade de evitar fraturas 

(figura 2). É encontrado em cinco tamanhos diferentes que correspondem ao 

comprimento diagonal de cada umbela. Estas são revestidas por malha de 

 



                                                                     
 

poliéster em toda a sua superfície e necessitam de um introdutor transeptal 

de 11 French (F), ou seja, de 3,63 milímetros (mm) de diâmetro, para o seu 

implante. 

 

 

 

FIGURA 2. Prótese CardioSEAL (NMT Medical, Boston, MA, USA) 
constituída por duas umbelas opostas duplamente articuladas  e 
revestidas por poliéster. 

 

 

Em 2000, Pedra e cols58 relataram o emprego deste dispositivo em 50 

pacientes, obtendo sucesso técnico em 100% dos casos selecionados para 

o implante. Não foram notadas complicações imediatas. No seguimento de 

9,9 meses [desvio padrão (DP) = 3,2] foi observado, pelo ecocardiograma 

transtorácico (ETT), pequeno fluxo residual em 46% (23/50) dos casos e 

fraturas das hastes em 14% (7/50) deles. Foi também identificado um caso 

de tamponamento cardíaco, devido à perfuração da parede livre do AE por 

uma das hastes, seis meses após o implante, sendo a criança operada com 

sucesso. 

 



                                                                     
 

Atualmente, para a maioria dos autores59, 60, a prótese CardioSEAL 

constitui-se no modelo adequado para a oclusão de defeitos 

multifenestrados, por apresentar uma grande superfície de ambos os 

componentes umbeliformes e perfil baixo, sendo também indicada para o 

fechamento do forame oval patente61, 62. Suas limitações principais residem 

no fato de não ser autocentrável, ser de reposicionamento e resgate 

percutâneo difíceis e também de só poder ocluir defeitos septais com 

diâmetro estirado (DE) máximo de 20 mm59, 63. 

 

1.4.2.2 Starflex (NMT Boston, MA, USA) 

 

Do aperfeiçoamento da CardioSEAL, surgiu sua sucessora 

denominada Starflex, que é compatível com um introdutor de menor 

diâmetro (10F) e apresenta, na inserção do cabo liberador junto à prótese, 

uma conexão com pivô flutuante (figura 3)64. Esta modificação permite que o 

dispositivo gire sobre o plano delimitado pelas bordas da CIA, antes de sua 

liberação definitiva, tornando a prótese autocentrável, o que determina 

melhor acomodação desta sobre o defeito, implicando em incidência baixa 

de fluxo residual. Associa-se a esta característica a de apresentar maior 

flexibilidade em comparação com a sua antecessora, o que proporciona um 

implante mais suave e simplificado62, 65. 

 

 

 

 



                                                                     
 

 

 

FIGURA 3. Prótese Starflex (NMT, Boston, MA, USA). Nota-se presença de 
hastes duplamente articuladas e sistema autocentrável. 

 

 

Em um estudo multicêntrico europeu coordenado por Carminati e 

cols62 foi descrita a experiência de 13 centros internacionais com as 

próteses  CardioSEAL  e  Starflex  em  334  pacientes,  com  idades  entre 

6 meses a 77 anos (mediana de 12 anos). O sucesso técnico foi obtido em 

97,3% (325/334 pacientes) e as principais complicações hospitalares e 

tardias foram: cirurgia para correção de grande fluxo residual, embolização 

da prótese e fratura de hastes, que ocorreram, em dois, 13 e 19 casos, 

respectivamente. Observou-se redução progressiva do número de pacientes 

com fluxo residual na evolução tardia (figura 4), alcançando em um ano, o 

porcentual  de  20,5%,  dos  quais  13%  foram  considerados  mínimos  e 

7,5% discretos, segundo a classificação de Boutin e cols66. Considerou-se 

como sucesso clínico, na evolução tardia, a oclusão do defeito pelo 

dispositivo   ou   a   presença   de   fluxo   residual   no   máximo    discreto 

(> 1 e < 2 mm), observado em 99 dos 107 pacientes examinados (92,5%). 

Não houve relato do surgimento de arritmias, endocardite, comprometimento 

 



                                                                     
 

valvar, eventos tromboembólicos ou obstrução de veias pulmonares, no 

seguimento tardio. 
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FIGURA 4. Evolução do fluxo residual no período de um ano com a prótese 
Starflex segundo estudo multicêntrico de Carminati e cols 
(Reproduzido e autorizado pelos autores). 

 

 

1.4.2.3 Dispositivo abotoável - Buttoned Device (Custom Medical 

Devices - Amarillo, TX, USA) 

  

Esta prótese foi desenvolvida por Sideris e cols67 a partir de 1990. 

Compõe-se de três partes: o oclusor, o contra-oclusor e o sistema de 

liberação propriamente dito. O arcabouço do oclusor é confeccionado em 

metal recoberto por Teflon e o esqueleto revestido por espuma de 

poliuterano (figura 5). 

 

 
 



                                                                     
 

 

 

FIGURA 5. Buttoned Device (Custon Medical Devices - Amarillo, TX, USA) modelo 
autocentrável. O oclusor e o contra-oclusor apresentam imagem 
semelhante a um pára-quedas. Após a abotoadura, o sistema de 
centralização forma uma imagem de duplo oito. 

 

 

O primeiro relato demonstrando a experiência mundial foi publicado 

por   Rao   e   cols68   em   1994,   sendo   o   sucesso   técnico   obtido   em 

92% (166/180) dos pacientes. As principais complicações imediatas foram: 

cirurgia para a correção de fluxo residual e desabotoamento da prótese em 

seis e 13 casos respectivamente. O fechamento completo correspondeu a 

54,8%, logo após o procedimento, e alcançou 73,8% aos 12 meses de 

evolução, havendo refluxo mínimo em 23,4%, discreto em 1,9% e moderado 

em 0,9% dos casos. 

Com a finalidade de diminuir a incidência do desabotoamento, o 

dispositivo foi modificado, na junção do oclusor com o contra-oclusor, dando 

origem à quarta geração destas próteses. Em um novo estudo multicêntrico, 

Rao e cols69 relataram a utilização desta nova modalidade do instrumental, 

sendo avaliados 423 pacientes; o não abotoamento ocorreu em apenas 

 



                                                                     
 

quatro (0,9%) casos. A taxa de oclusão efetiva logo após o implante foi 

verificada em 343 deles e fluxo residual mínimo em 34, correspondendo a 

90% dos pacientes com excelente resultado. No seguimento de até cinco 

anos 21 pacientes sofreram re-intervenção para tratar fluxo residual 

importante, sendo 12 cirúrgicas e nove percutâneas.  

Apesar dos melhores resultados obtidos com o dispositivo Buttoned 

Device em sua última versão, esta prótese é atualmente pouco utilizada por 

apresentar dificuldades técnicas para o implante, reposicionamento difícil e 

maior incidência de fluxo residual em comparação com os demais 

instrumentais disponíveis70, 71, 72. 

 

1.4.2.4 ASDOS atrial septal device occluder system (Osypka Corp., 

Grenzach-Wyhlen, Germany) 

 

Esta prótese foi descrita por Babic73 em 1991. É composta por duas 

umbelas sob uma bainha, que quando retraída permite a auto-expansão dos 

dois componentes contrapostos. Cada uma delas tem cinco braços 

confeccionados em Nitinol e revestidos por poliuretano para aumentar o seu 

grau de trombogenicidade e endotelização tardia (figura 6). É importante 

salientar que as umbelas assumem a forma arredondada, após a sua 

abertura, facilitando desta forma a sua acomodação sobre as bordas do 

defeito e com isto proporcionando baixas taxas de fluxo residual 

paraprotético. Entretanto, a técnica de implante deste instrumental é também 

difícil e requer longa curva de aprendizado. 

 



                                                                     
 

 

 

FIGURA 6. Representação esquemática da prótese ASDOS (Osypka Corp - 
Grenzach-Wyhlen, Alemanha). Observam-se as duas umbelas 
contrapostas unidas pelo mesmo fio-guia ocluindo o defeito septal 
interatrial. AD = átrio direito; AE = átrio esquerdo, VD = ventrículo 
direito; VE = ventrículo esquerdo; VCS = veia cava superior; VCI = 
veia cava inferior e Ao = aorta. 

 

 

Sievert e cols74 relataram o emprego desta prótese em 200 pacientes, 

obtendo sucesso técnico em 87%. As principais complicações hospitalares 

estiveram relacionadas com a dificuldade de implante ou com o 

posicionamento inadequado (26 casos) e, com a necessidade de cirurgia 

para a remoção da mesma em 11 procedimentos. Logo após o implante, 

verificou-se oclusão do defeito em 63% dos casos, sendo o fluxo residual 

classificado como discreto em 29% e moderado ou grave em 8%. No 

 



                                                                     
 

seguimento tardio, as fraturas das hastes e as deformidades estruturais do 

dispositivo ocorreram em 14% e 4%, respectivamente. Foi observada a 

perfuração do AE em dois pacientes. Em relação ao fluxo residual de grau 

mais expressivo este esteve presente em apenas 2% dos pacientes. 

Este instrumental permanece ainda em investigação, principalmente 

nos países situados no leste europeu, apesar de suas limitações75. 

 

1.4.3 Prótese de configuração helicoidal: Helex septal occluder (W.L. 

Gore & Associates, Inc. Flagstaff, AR, USA) 

 

Foi descrita por Latson e cols76 em 2000 e está atualmente também 

em investigação clínica. É um modelo protético que difere substancialmente 

dos demais já utilizados, sendo composto por uma moldura de Nitinol 

revestida por uma membrana de politetrafluoroetileno. Quando 

completamente aberto, o oclusor assume a forma de um disco duplo em 

helicóide, que obstrui completamente o defeito septal atrial (figura 7). Os 

diâmetros nominais dos discos oclusores variam entre 15 a 35 mm. O 

sistema de liberação é constituído por três componentes coaxiais: um 

cateter-guia (9F), um cateter de controle (6F) e um mandril. 

O trabalho experimental em cães foi publicado por Zahn e cols77 com 

excelentes resultados, demonstrando a eficiência deste novo dispositivo. Em 

2001, Rhodes e cols78 relataram a experiência clínica inicial com o uso desta 

prótese em 38 pacientes portadores de CIA ostium secundum e obtiveram 

sucesso técnico em 85% dos casos. A taxa de oclusão completa verificada 

 



                                                                     
 

após 24 horas foi de 32%. Trata-se, portanto de um dispositivo promissor, 

ainda que indicado para defeitos com DE máximo de 20 mm, e de difícil 

manejo do sistema de liberação que, como a prótese ASDOS, exige curva 

de aprendizado prolongada. 

 

 

 

FIGURA 7. Prótese Helex Septal Occluder (W.L. Gore & Associates, Inc, Flagstaff, AR, 
USA). Salienta-se a transformação da forma linear em helicoidal para a vedação 
do defeito congênito. PTFE = politetrafluoroetileno 

 

 

 

 

 



                                                                     
 

1.4.4 Prótese autocentrável com componente único: Das Angel 

Wings (Microvena - Vadnais, MN, USA) 

 

Foi desenvolvida por Das e cols79 em 1993. Compõe-se de duas 

armações quadradas, confeccionadas em Nitinol superelástico, com um anel 

radiopaco de platina que acompanha o contorno. Cada armação tem quatro 

hastes, que estão interconectadas aos ângulos por articulações flexíveis 

(figura 8). É revestida por poliéster para promover o fechamento e a 

endotelização. Estas duas armações são interligadas pelo revestimento que 

é único, tornando a prótese autocentrável. Quando posicionada 

adequadamente, as hastes estendem-se de maneira oposta ao septo 

interatrial e a prótese assume o seu perfil mais baixo. Pode ser 

reposicionada ou resgatada enquanto estiver conectada ao cabo liberador. 

 

FIGURA 8. Prótese Das Angel Wings (Microvena, Vadnais, MN, USA). 
Exibe duas armações quadradas em um componente único, 
revestidas por poliéster e interligadas. 

 

 



                                                                     
 

Os estudos experimentais com este dispositivo demonstraram 

excelentes resultados, provavelmente devido às suas características de ser 

constituída por um único componente e desenhada tão engenhosamente, 

que possibilita sua adequada centralização em relação ao defeito septal, 

propriedade denominada de autocentralização. 

A tabela 1 apresenta um resumo dos principais estudos clínicos com 

a prótese Das Angel Wings.  

 

TABELA 1 – RESUMO DOS PRINCIPAIS ESTUDOS COM A PRÓTESE DAS ANGEL WINGS 

                  Autor 
  Variáveis       

Das 
e cols80 

Mendelsohn e 
cols81 

Rickers 
e cols82 

Banerjee 
e cols83 

Número de pacientes 65 20 75 70 

Sucesso do implante (n/%) 57 (86%) 19 (95%) 72 (96%) 65 (93%) 

Tempo de seguimento (meses) 6 24 1-17 6 

Pacientes acompanhados (n) 32 19 69 60 

Ausência de fluxos significativos (n/%) 30 (91,4%) 19 (100%) 69 (96%) 60 (92,3%)

Complicações (n/%) 2 (3%) 3 (15%) 9 (12,5%) 5 (7%) 

n/% - número e porcentual 

 

Com a finalidade de reduzir as complicações relatadas na literatura, 

como perfuração cardíaca seguida ou não de tamponamento e dificuldades 

no reposicionamento deste dispositivo, a sua geração mais recente 

apresenta-se com as duas armações circulares em substituição ao formato 

quadrangular, com maior eficácia clínica84. 

Assim, os aspectos morfológicos, funcionais e técnicos dos 

dispositivos  até  então  concebidos  estão  resumidos  na  figura  9  e  na 

tabela 2.  

 

 



                                                                     
 

 

FIGURA 9. Evolução dos desenhos protéticos que precederam a prótese Amplatzer e seus 
respectivos sistemas de liberação. (A-CardioSEAL; B-Buttoned Device; C-
ASDOS; D-Angel Wings). Reproduzido com adaptações e autorizado por Lock 
e cols. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     
 

TABELA 2 – CARACTERÍSTICAS DOS DISPOSITIVOS OCLUSORES DA CIA QUE 
ANTECEDERAM A PRÓTESE AMPLATZER 

Instrumental CardioSEAL Starflex Buttoned 

Device 

ASDOS Helex Das Angel 

Wings 

 

Desenho 

2 umbelas  

4 hastes 

2 umbelas   

4 hastes 

Oclusor e 

contra-

oclusor 

2 umbelas 

5 hastes 

2 discos 

em 

helicóide 

2 armações  

4 hastes 

Dimensões 

prótese (mm) 

 

17 – 40 

 

17 - 40 

 

25 - 50 

 

25 - 60 

 

15 – 35 

 

18 - 40 

Dimensões 

introdutor (F) 

 

11 

 

10 

 

8 e 9 

 

11 

 

9 

 

12 e 13 

Fixação Tensão 

(mola) 

Tensão 

(mola) 

Botão Tensão 

(parafuso) 

Tensão 

(helicóide) 

Tensão (anel 

de junção) 

Implante Complexo Complexo Complexo Complexo Simples Simples 

Resgate Difícil Difícil Difícil Fácil Fácil Difícil 

Prótese / 

defeito 

2/1 2/1 20mm 

maior 

2/1 1,7/1 2/1 

 

 

1.4.5 Prótese autocentrável com componente único e discos de 

retenção: Amplatzer septal occluder (AGA Medical 

Corporation, Golden Valley, MN, USA) 

 

Foi descrita em 1997 por Sharafuddin e cols85 e aplicada pela 

primeira vez em um interessante estudo experimental (figura 10). O metal 

empregado em sua fabricação é uma liga metálica denominada Nitinol 

(MP35n) com a espessura de 0,004 – 0,0075 polegadas (pol), constituída 

por níquel (55%) e titânio (45%). A espessura de 0,004 pol (0,10 mm) é 

utilizada  na  fabricação  de  próteses  com  até  10  mm  de  diâmetro,  a  de 

0,005  pol  (0,13 mm)  com  até  20  mm  de  diâmetro  e  a  de  0,0075  pol 

(0,18 mm) para dispositivos de tamanho superior a 20 mm. 

 

 



                                                                     
 

 

 

FIGURA 10. Prótese Amplatzer AGA Medical Corporation, Golden Valley, MN, USA). A- 
Conexão com o cabo liberador. B- Visão panorâmica do dispositivo 
salientando seus discos e a cintura. 

 

Este material foi testado anteriormente na confecção de outras 

próteses (stents), como também foi avaliado previamente a sua 

biocompatibilidade com tecidos humanos que se mostrou excelente86, 87, 88. 

Esta liga metálica possui propriedades superelásticas com memória, o que 

permite o seu recolhimento e reposicionamento por inúmeras vezes, sem 

que seja verificada deformação na estrutura original. Outra importante 

vantagem do Nitinol é a sua excepcional resistência e a alta capacidade de 

absorção de energia, o que o torna apto a dissipar a tensão quatro vezes 

mais rapidamente do que o aço inoxidável89, 90. 

Em seu desenho engenhoso, esta prótese é formada por dois discos 

de retenção interligados por uma ponte, que se comporta como cintura entre 

eles, formando assim uma peça única (figura 11). 

 

 



                                                                     
 

 

FIGURA 11. Componentes estruturais da prótese Amplatzer (AGA Medical 
Corporation, Golden Valley, MN, USA). Nota-se a presença de três 
discos de poliéster localizados nos discos de retenção e na cintura 
que promovem o mecanismo da trombose após o implante do 
dispositivo. 

 

O dispositivo é constituído por 72 fios metálicos com formato cilíndrico 

e trançados entre si. As suas extremidades são recobertas por platina e a 

soldadura entre elas é feita com o auxílio do laser. O formato definitivo é 

determinado pela exposição do metal a altas temperaturas. 

Quanto às dimensões da prótese em si, considera-se o diâmetro 

mensurado em milímetros correspondente ao da cintura, que possui 4 mm 

de comprimento. Assim, estas próteses são disponíveis nos tamanhos com 

variação unitária de quatro milímetros até 20 mm, e a partir desta medida, a 

cada dois milímetros até 40 mm de diâmetro. Para as próteses com diâmetro  

entre  quatro  milímetros e 10 mm, o disco correspondente ao AE tem 10 mm 

e o do AD oito milímetros a mais que o diâmetro da cintura. Analogamente, 

 



                                                                     
 

para   os   dispositivos   entre 11 - 40 mm, o disco do AE tem 14 mm e o do 

AD 10 mm maior que a cintura. Dessa forma, por exemplo, o diâmetro do 

disco do AE de uma prótese com cintura de 20 mm é de 34 mm. 

Também, os dois discos são levemente angulados, para promover um 

ancoramento firme e seguro nas bordas do defeito do septo interatrial. 

A prótese é preenchida por fibras de poliéster, material que, além de 

apresentar baixa resposta inflamatória, possui alto grau de 

trombogenicidade, o que favorece o rápido fechamento do defeito. Além 

disto, a malha metálica também reduz o risco de embolização de partes do 

material de sua própria estrutura, funcionando como uma gaiola. 

Considerando as características peculiares desta nova concepção 

protética e os resultados iniciais e imediatos das primeiras séries da 

literatura91, 92, 93, formulamos a hipótese de que este dispositivo seria 

também seguro numa maior diversidade de pacientes e igualmente efetivo 

tardiamente, podendo constituir-se numa real alternativa aos tratamentos 

existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 



                                                                     
 

 

 

 

 

Para verificar a hipótese, foi determinado como objetivo primário: 

1. avaliar a eficácia da prótese Amplatzer na oclusão da CIA tipo 

ostium secundum pela análise do comportamento do fluxo 

residual da fase hospitalar e tardia (12 meses) pela 

ecocardiografia. 

Adicionalmente foram avaliados como objetivos secundários: 

1. sucesso técnico na obtenção da oclusão do defeito; 

2. impacto clínico precoce e tardio na ausculta cardíaca, 

eletrocardiograma e estudo radiológico do tórax; 

3. repercussão ecocardiográfica imediata e tardia nas dimensões 

do ventrículo direito; 

4. incidência combinada de deslocamento e/ou embolização do 

dispositivo e taxas de outras complicações como perfuração 

cardíaca com tamponamento, arritmias e endocardite. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CASUÍSTA E MÉTODOS 

 

 



 

 

 

 

 

3.1 Planejamento do estudo e casuística 

 

Esta investigação consta da análise de uma série de 49 casos 

consecutivos incluídos prospectivamente, e tratados nas Seções médicas de 

Cardiopatias Congênitas e Cardiologia Intervencionista do Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia. 

Foram selecionados no período compreendido entre janeiro de 2000 a 

julho de 2001, sendo todos portadores de defeito do septo interatrial tipo 

ostium secundum, com repercussão clínica e documentados pela Doppler-

ecocardiografia. 

 

3.1.1 Critérios de inclusão 

 

Foram observados os seguintes critérios para a inclusão deste 

estudo: 

- pacientes de ambos os sexos; 

- de   qualquer   faixa   etária,   desde   que   com   peso   superior   

a 15 quilogramas; 

- cujas características do defeito à avaliação pelo ETT e/ou 

ecocardiograma transesofágico (ETE) fossem: 



 

• maior diâmetro ≤ 30 mm, tanto longitudinal como 

transversalmente; 

• distância de pelo menos 5 a 7 mm entre as suas margens e 

as valvas atrioventriculares, a origem do SC e da VCI, em 

sua porção inferior, mantendo a mesma distância entre a sua 

porção superior e a desembocadura da VPSD e da VCS. 

 

3.1.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos desta investigação os pacientes que apresentassem: 

- CIA tipo ostium secundum associada a: 

• sinais clínicos de fluxo sangüíneo direito-esquerdo (saturação 

arterial periférica menor que 94%); 

• hipertensão arterial pulmonar grave (baseada em critérios 

clínicos, eletrocardiográficos, radiológicos e ecocardiográficos); 

• outros defeitos cardíacos associados que necessitassem de 

correção cirúrgica. 

- CIA tipo ostium primum; 

- CIA tipo seio venoso; 

- associação do defeito septal interatrial com drenagem anômala 

parcial ou total das veias pulmonares; 

- CIA(s) múltiplas que não pudessem ser ocluídas pelo 

dispositivo(s); 

- trombos intracavitários; 



 

- afecções não cardíacas como: 

• trombose da VCI; 

• infecção pulmonar de repetição; 

• septicemia; 

• doenças malignas com expectativas de vida menor do que três 

anos. 

- alergia ou grave intolerância à aspirina; 

- recusa em assinar o termo de consentimento após informação 

pormenorizada de todos os passos da investigação (o próprio 

paciente ou seu responsável legal quando menor de 18 anos). 

 

3.2  Métodos 

 

3.2.1  Documentação não invasiva da comunicação interatrial 

 

Os pacientes com suspeita de CIA, após a avaliação clínica, eram 

submetidos ao ECG convencional com 12 derivações e RX do tórax, em 

incidência frontal, no qual além da observação das alterações volumétricas 

do coração foi também calculado o índice cardiotorácico (ICT), segundo os 

critérios de Danzer94. A seguir, foram encaminhados para o ETT e quando 

confirmada a hipótese clínica ao ETE. 

Pacientes com idade inferior a 15 anos recebiam anestesia geral. Os 

medicamentos empregados para tal eram o Midazolam (0,2 – 0,3 mg/kg) 

como pré-anestésico, Halotano e Propofol (0,5 mg/kg) como anestésicos. Os 



                                                                     
 

exames eram realizados no próprio laboratório de Ecocardiografia com o 

auxílio da equipe de anestesia. 

Adultos e adolescentes acima de 15 anos recebiam apenas 

anestésico local na orofaringe (Xilocaína spray), sendo reservada a 

anestesia geral apenas para aqueles que apresentassem intolerância à 

introdução da sonda esofágica. 

O ETT era realizado em todos os pacientes, para confirmar o 

diagnóstico de CIA e identificar aquelas do tipo ostium secundum. O ETE era 

então utilizado para seleção dos casos favoráveis para o fechamento 

percutâneo95. 

Ao final do ETE, era utilizado o Flumazenil (0,4 – 0,8 mg/kg) para 

reverter o efeito anestésico do Midazolam, com a finalidade de que o 

paciente acordasse na própria sala de exame ao término do mesmo. 

Os estudos eram realizados em equipamento da marca ATL 

(Advanced Technologies Laboratories, Washington – WO - USA), modelo 

Ultramark   9   HDI.   Os   transdutores   utilizados   eram   os   eletrônicos  

de 2 a 7 MHz para estudos transtorácicos e a sonda esofágica biplanar de 

11 mm, que possibilita o estudo com Doppler pulsátil e em cores. O 

protocolo do estudo com o ETT tinha como objetivos: 

- a confirmação diagnóstica da CIA tipo ostium secundum pela 

demonstração inequívoca por meio das imagens bidimensionais 

do defeito, suas características morfológicas, suas dimensões e os 

devidos distanciamentos das estruturas vizinhas. Em caso de 

dúvida de sua existência, utilizava-se a técnica da injeção de 

 



 

microbolhas (solução salina isotônica agitada previamente) na veia 

periférica; 

- avaliação do comprometimento hemodinâmico por intermédio das 

medidas da cavidade do VD, no estudo modo-M e bidimensional. 

Era então mensurado o diâmetro diastólico do ventrículo direito 

(DDVD) na posição paraesternal esquerda. O valor encontrado era 

normalizado de acordo com a idade, peso e estatura e expresso 

em porcentual (%DDVD)96; 

- a detecção da movimentação paradoxal do septo interventricular 

no traçado em modo-M; 

- o cálculo das pressões da artéria pulmonar, medidas pelos 

refluxos fisiológicos (quando presentes) das valvas pulmonar e 

tricúspide com o Doppler contínuo ou pulsado; 

- a observação de sinais indicativos de hipertensão arterial 

pulmonar fixa como a presença de anormalidades morfológicas 

dos intervalos sistólicos da valva pulmonar no traçado modo-M e o 

sentido predominantemente direito-esquerdo do fluxo sangüíneo 

pelo defeito, com o auxílio do Doppler em cores. 

Todos os resultados dos exames não invasivos foram sempre 

analisados por dois investigadores independentes, buscando-se ao final uma 

opinião consensual. 

 

 

 



                                                                    
 

3.2.2  Estudos hemodinâmico e angiográfico 

 

3.2.2.1 Anestesia pré-cateterismo 

 

Todos os pacientes, independentemente da idade, eram submetidos 

ao cateterismo cardíaco sob anestesia geral balanceada, intubação 

orotraqueal e monitoração anestésica não invasiva. Eram utilizadas as 

seguintes medicações: Midazolan (0,1 a 0,6 mg/kg), Fentanil (1 a 5 mg/kg), 

Atracurium (0,3 a 0,5 mg/kg) e, para pacientes com peso acima de 50 kg ou 

idade maior que 15 anos, era ministrado também o Propofol (2,5 mg/kg). A 

manutenção anestésica era realizada com o Sevorane (1,5 a 2,5%) e a 

ventilação com oxigênio a 60%. 

 

3.2.2.2 Cateterismo cardíaco 

 

Todos os procedimentos eram realizados em laboratório de 

cateterismo cardíaco, utilizando-se equipamento da marca General Electric, 

modelo Advantx SC, com sistema digital DLX-C (Milwaukee, WI, USA). As 

medidas pressóricas eram obtidas em polígrafo Tecnologia Eletrônica 

Brasileira-TEB modelo SP-12 (São Paulo, SP, Brasil), com transdutor de 

pressão Medex modelo MX848 (Dublin, OH, USA). As amostras 

sangüíneas para oximetria eram analisadas pelo oxímetro AVOXIMETER 

1000E, fabricado pela A-VOX Systems Inc (San Antonio, TX, USA). 

 



 

Com as vias de acesso puncionadas, na altura da prega inguinal 

direita, na veia e na artéria femorais eram respectivamente colocados 

percutaneamente introdutores 7F e 5F. 

A anticoagulação sistêmica era realizada pela via arterial, injetando-se 

50 UI/kg de heparina sódica, seguida da administração intravenosa de 

cefazotina sódica, na dose de 30 mg/kg, esta última ministrada antes do 

procedimento e repetida em intervalos de seis horas, por mais três vezes. 

A seguir, praticava-se o estudo hemodinâmico completo, com registro 

manométrico e colheita de amostras para oximetria em artéria pulmonar, VD, 

AD, VCS, AE, VPSD e aorta. Estes procedimentos permitiam o cálculo do 

FP e do FS, da resistência pulmonar (RP) e da resistência sistêmica (RS), 

assim como de suas relações. O cálculo para a obtenção do FP e do FS era 

baseado no método de Fick, utilizando-se as seguintes fórmulas: 

                     consumo O2 (ml/ min)                      _ (l/ min) 
          Cap O2 (g%) x saturação (VPSD – AP) x 10 
 

                     consumo O2 (ml/ min)                       (l/ min) 
          Cap O2 (g%) x saturação (Ao – VCS) x 10 
 

sendo: 

 

FP = 

FS = 

FP = fluxo pulmonar; 

FS = fluxo sistêmico; 

Cap O2 (capacidade de oxigenação) = quantidade hemoglobina (g%) 

x 1,33 (ml/g) 

10 = transformação de mililitros (%) em litros. 



                                                                     
 

Por outro lado, para o cálculo da RP e da RS, utilizávamos as 

fórmulas: 

 
                 pAP (m) – pAE (m)          (unidades de resistência) 
                            FP 

 
                  pAo (m) – pAD (m)          (unidades de resistência) 
                            FS 
 

sendo: 

 RP = resistência pulmonar 

 RS = resistência sistêmica 

pAP (m) = pressão média da artéria pulmonar 

 pAE (m) = pressão média do átrio esquerdo 

 pAo (m) = pressão média da aorta 

 pAD (m) = pressão média do átrio direito 

RP = 

RS = 

 VCS       = veia cava superior 

  

Para visibilização do defeito septal atrial, era realizada angiografia em 

VPSD, em projeção oblíqua esquerda (40º) com angulação cranial (40º). O 

estudo era completado com a angiografia do VE, na projeção oblíqua 

anterior esquerda (70º) com angulação cranial de 30º e angiografias 

coronárias direita e esquerda nas projeções habituais, em pacientes com 

idade igual ou superior a 35 anos. 

 

 

 

 



 

3.2.3 Aspectos técnicos 

 

3.2.3.1 Técnica de implante da prótese 

 

O procedimento de implante da prótese era monitorado 

adicionalmente à fluoroscopia pelo ETE, com os seguintes objetivos: 

- auxílio na medida do DE do defeito; 

- monitoração da abertura e o posicionamento dos discos e da 

cintura da prótese no septo interatrial; 

- avaliação do posicionamento do dispositivo no septo, confirmando 

a presença de tecido septal entre os discos do mesmo; 

- documentação da oclusão do defeito; 

- identificação e quantificação do fluxo residual imediato quando 

presente. 

Assim, com a sonda esofágica para o ETE posicionada 

adequadamente, um cateter de furo terminal (Lehman 7F), era introduzido 

por meio da bainha venosa e avançado até o interior da veia pulmonar 

superior esquerda, passando pelo defeito septal atrial. Pelo interior deste 

cateter,  passava-se  um  fio-guia  metálico  de  troca, (0.038 pol – 260 cm) 

que por sua vez, era deixado na veia pulmonar superior esquerda ou no AE, 

sendo a seguir retirado o cateter de furo terminal. 

Pelo fio-guia de troca, era posicionado um cateter-balão medidor de 

Sideris, com formato piriforme (Medtech 27/8/8/100, Boston, MA, USA), no 

interior da cavidade atrial esquerda, com a finalidade de se avaliar as 



 

dimensões estiradas do defeito. Após isto, o cateter-balão era insuflado com 

contraste diluído em soro fisiológico, à concentração de 0,9%, na proporção 

de 50%, sendo que o cateter era então tracionado cuidadosamente até o 

septo interatrial. 

Após a verificação, pelo ETE, de que o defeito estava totalmente 

ocluído com o balão medidor, este era tracionado e esvaziado 

gradativamente até passar para o AD, com mínima resistência. Neste 

momento, o diâmetro do balão era medido por meio das imagens 

ecocardiográficas, sendo este valor considerado como o DE do defeito. 

O volume de contraste ainda presente no interior do balão era 

anotado, sendo o balão retirado e reinsuflado fora do organismo, com o 

mesmo volume de contraste diluído. O seu diâmetro era novamente 

mensurado, por meio da introdução, preenchido com este volume em uma 

placa medidora perfurada. O procedimento de mensuração do DE era 

repetido por pelo menos mais de uma vez, tanto pelo ETE, como pela placa 

medidora, com a finalidade de reduzir ao máximo o erro na avaliação do DE. 

Considerava-se a média aritmética dos resultados obtidos com os dois 

métodos como sendo o DE do defeito. 

Praticava-se também, esta mensuração, por meio de um balão 

complacente, de formato convencional, (9-SZB-024 e 9-SZB-034 – AGA 

Medical Corporation, Golden Valley, MN, USA) com um ângulo de 45º 

(encontrado em dois diâmetros: 24 e 34 mm respectivamente), que permitia 

a aferição do DE do defeito diretamente na tela do equipamento radiológico, 

pois o cateter possuía marcas em seu corpo que possibilitavam que esta 



                                                                     
 

medida fosse obtida com precisão. O balão de 24 mm era utilizado nos 

casos em que o diâmetro maior do defeito era menor ou igual a 22 mm e o 

balão de 34 mm naqueles pacientes nos quais o maior diâmetro do defeito 

estava compreendido entre 23 mm e 40 mm. 

Simultaneamente, esta imagem relativamente estática do balão no 

defeito, era também analisada pelo ETE e na ausência de fluxo pela CIA 

ocluída completamente pelo balão medidor, o seu diâmetro era mensurado e 

comparado com a medida obtida por meio da fluoroscopia. Se houvesse 

concordância entre as duas medidas, o valor encontrado era considerado 

como o DE do defeito. Caso contrário, era repetido o procedimento. 

A escolha do diâmetro da prótese baseava-se na relação entre o 

diâmetro do seu núcleo central (cintura) e o DE mensurado, que deveria ser 

aproximadamente de 1:1. 

A prótese escolhida era mergulhada inicialmente em soro fisiológico e 

rosqueada, no sentido horário, a um cabo liberador de 0,038 pol e tracionada 

sob selo d’água, para interior de um carregador. Uma bainha longa, com 

calibre  selecionado  de  acordo  com  o  diâmetro  da  prótese  empregado 

(tabela 3), era então introduzida pelo fio-guia, até o AE, longe do apêndice 

atrial e do plano valvar mitral, sendo posteriormente retirada a sua porção 

dilatadora interna. 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA 3 – CALIBRE DA BAINHA DE ACORDO COM O DIÂMETRO DA PRÓTESE UTILIZADA 
Diâmetro da prótese (mm) Calibre da bainha (French) 

4 a 10 6 ou 7 

11 a 17 7 

18 a 20 8 

22 a 26 9 

28 e 30 10 

32 a 36 12 

 

 

A seguir, o carregador era conectado à bainha longa e o dispositivo 

avançado, empurrando-se o cabo liberador. Sob monitoração fluoroscópica, 

a prótese era direcionada à cavidade atrial esquerda, até que o seu disco 

distal abrisse levemente em seu interior. A seguir, todo o sistema era 

recuado conjuntamente, na direção do AD, ancorando-se o disco distal no 

lado esquerdo do septo interatrial. Neste ponto, mantendo-se uma leve 

tensão no cabo liberador, a bainha era retraída, de tal maneira que o núcleo 

central  ou  cintura  se  abrisse  na  CIA  e  o  disco  proximal,  na  cavidade 

do AD (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
   

FIGURA 12. Estágios da auto-expansão da prótese Amplatzer (AGA Medical 
Corporation, Golden Valley, MN, USA). 1 e 2. Início da expansão do 
disco do átrio esquerdo. 3. Disco do átrio esquerdo totalmente 
expandido. 4. Expansão da cintura. 5. Disco do átrio direito 
totalmente expandido. 6. Prótese pronta para liberação definitiva. 

 

A perfeita acomodação dos discos e do núcleo da prótese Amplatzer 

no septo interatrial era verificada pela ETE sem movê-la e também durante 

movimentos suaves, que tracionavam e empurravam o dispositivo, sem que 

houvesse o seu deslocamento, no sentido dos átrios. Uma vez certificado o 

seu posicionamento adequado, por intermédio de um adaptador conectado 

ao cabo liberador, a prótese era liberada girando-se o mesmo no sentido 

anti-horário. O processo de desacoplamento observava-se simultaneamente 

pelo ETE e pela fluoroscopia. A presença de fluxo residual imediato através 

do dispositivo avaliava-se pelo mapeamento em cores do fluxo, pelo ETE. 

É importante salientar que enquanto a prótese Amplatzer estivesse 

conectada ao cabo liberador, o seu resgate percutâneo era sempre possível, 



                                                                    
 

bastando puxá-la para o interior da bainha e posteriormente reposicioná-la 

ou mesmo trocá-la por outro dispositivo de tamanho diverso. 

A quantificação do fluxo residual seguia a classificação de Boutin e 

cols66, que leva em conta a medida da largura do jato imediatamente na sua 

origem. Assim sendo este era considerado como: 

- mínimo quando a largura do jato era menor que 1 mm; 

- discreto quando maior ou igual a 1 e menor que 2 mm; 

- moderado quando maior ou igual a 2 e menor que 4 mm; 

- grave quando maior ou igual a 4 mm. 

 Na persistência de fluxo residual grave e na ausência de 

deslocamentos da prótese, procedia-se a troca da mesma por outra de 

tamanho imediatamente superior, seguindo os mesmos passos técnicos. 

Todos os tempos referentes aos itens 3.2.2 e 3.2.3 foram realizados 

pelo próprio autor deste trabalho. 

 

3.2.4  Acompanhamento na fase hospitalar 

 

 Logo após deixarem o laboratório de cateterismo cardíaco, os 

pacientes eram encaminhados à unidade de terapia intensiva, para o 

acompanhamento da recuperação anestésica. No dia seguinte, completadas 

24 horas após o procedimento, realizavam-se ECG, RX do tórax e ETT, com 

a finalidade precípua de serem avaliados, além do padrão eletrocardiográfico 

e a área cardíaca, o DDVD, o % DDVD e também a presença eventual e, 

nesse caso, a quantificação do fluxo residual. Uma vez confirmada a 

 



 

manutenção do posicionamento ideal da prótese sobre o septo interatrial e a 

ausência de fluxo residual grave, o paciente recebia alta hospitalar e era 

orientado a fazer uso de ácido acetil salicílico, na dose de 5 a 10 mg/kg/dia, 

por um período de seis meses para a prevenção de eventos 

tromboembólicos, durante a endotelização do dispositivo. 

 Também se prescrevia antibioticoterapia profilática para endocardite 

infecciosa, na necessidade de procedimentos dentários e também nos tratos 

digestivo, respiratório e urinário, de acordo com as recomendações da 

American Heart Association, durante o primeiro semestre de evolução, 

especialmente nos casos nos quais persistia o fluxo residual97. 

  

3.2.5  Acompanhamento ambulatorial 

 

 Os pacientes submetidos ao implante da prótese Amplatzer eram 

acompanhados ambulatorialmente, sendo programadas reavaliações com 

um, três e 12 meses de evolução quando, além do exame clínico, 

realizavam-se o ECG, o RX do tórax e o ETT. No terceiro mês pós-implante 

da prótese, os pacientes eram também submetidos ao ETE e, em caso de 

persistência ou aparecimento de fluxo residual, este método complementar 

era novamente aplicado aos 12 meses de evolução. 

 

3.2.6 Definições 

 

- Critérios para diagnóstico eletrocardiográfico: 



                                                                     
 

• sobrecarga atrial direita (SAD): 

 onda P apiculada com amplitude > 2 mm; 

 complexo QRS do tipo qR em V1; 

 complexos QRS de baixa voltagem em V1 e alta 

voltagem em V2 (transição brusca). 

• Distúrbio de condução do ramo direito: 

 complexo QRS do tipo Rs (com empastamento final) em 

D1, aVL e V6; 

 complexo QRS do tipo qr (com empastamento final) em 

aVR; 

 complexo QRS do tipo rSr’ em V1 e V2. 

• Sobrecarga ventricular direita associada ao distúrbio de 

condução do ramo direito: 

 desvio do SÂQRS para a direita (90º - 120º); 

 complexo   QRS   do   tipo   rSr’   em   V1
   com   duração 

< 0,12 segundos. 

- Denominações das bordas do defeito determinadas pelo ETE: 

• borda ântero-superior: relacionada à aorta (plano transverso); 

• borda ântero-inferior: contígua a valva tricúspide (plano 

transverso); 

• borda póstero-superior: próxima à desembocadura da VCS 

(plano longitudinal); 

• borda póstero-inferior: próxima à desembocadura da VCI 

(plano longitudinal). 

 



 

- Classificação dos defeitos quanto a sua morfologia: 

• circulares: quando a diferença entre o diâmetro longitudinal 

(DL) e o diâmetro transverso (DT) era menor que três 

milímetros; 

• elípticos: quando a diferença entre o DT e o DL era maior ou 

igual a três milímetros. 

- Sucesso técnico: implante da prótese, com perfeito acoplamento 

desta às bordas do defeito septal atrial, sem complicações maiores, 

como deslocamento e/ou embolização do dispositivo. 

- Sucesso clínico: verificação do sucesso técnico, na ausência de 

fluxo residual igual ou maior que dois milímetros, segundo a 

classificação de Boutin, logo após o implante ou durante a evolução 

clínica hospitalar. 

- Complicações maiores foram consideradas: 

• embolia cerebral; 

• perfuração cardíaca seguida de tamponamento; 

• endocardite infecciosa; 

• arritmias cardíacas com necessidade de marca-passo; 

• embolização do dispositivo (resgate percutâneo ou cirúrgico). 

- Complicações menores foram definidas como: 

• arritmias cardíacas com necessidade de tratamento 

medicamentoso; 

• hematoma no local da via de acesso ou retroperitoneal; 



 

• complicações vasculares relacionadas com a via de acesso; 

derrame pericárdico com necessidade ou não de tratamento 

medicamentoso. 

 

3.2.7 Análise estatística 

 

 As relações entre o DE e o DL, DT e diâmetro da prótese foram 

analisadas por meio dos coeficientes de correlação linear de Pearson e dos 

modelos de regressão linear simples e múltipla98, considerando como 

variável dependente o DE. Os dados foram ilustrados por diagramas de 

dispersão. 

 Para comparar a prevalência de distúrbio de condução do ramo direito 

do feixe de His (DCRD) antes do procedimento e após 24 horas, foi utilizado 

o teste de McNemar99. 

 Para descrever os dados referentes ao eixo elétrico medido no ECG, 

utilizou-se um tratamento específico para dados circulares100. Neste caso, no 

lugar das médias e desvios-padrão usuais foram calculadas as médias e 

desvios-padrão circulares. Tais dados foram representados graficamente 

associando-se aos ângulos medidos pontos sobre uma circunferência bem 

como seu vetor resultante. 

 A evolução em relação às alterações do ICT foi avaliada por meio de 

um  modelo  de  equações  de  estimação  generalizadas  (GEE)101 

assumindo-se distribuição binomial para a variável “ICT  alterado” (>0,50) e 

estrutura auto-regressiva de ordem um para a matriz de correlação de 



                                                                     
 

trabalho. A mesma abordagem foi utilizada para analisar a evolução 

referente ao fluxo residual. 

 As análises do DDVD e do seu %DDVD obtidas na evolução clínica 

foram realizadas inicialmente por meio de um modelo de análise de variância 

(ANOVA), com medidas repetidas em um fator (momento)98. Para controlar a 

influência de variáveis como a idade, DE, diâmetro máximo do defeito e 

relação FP/FS, estas foram incluídas no modelo na forma de covariáveis, 

modificando-o para um outro modelo de análise de covariância   

(ANCOVA)98. As comparações entre os momentos (pré, 24 horas, um mês, 

três meses e 12 meses) foram avaliadas pelo método de comparações 

múltiplas de Bonferroni98. 

 Alternativamente, os pacientes foram divididos em dois grupos 

segundo a relação FP/FS (≥ 2 ou < 2) e considerou-se um modelo ANOVA 

com medidas repetidas e dois fatores: momento e grupo98. O mesmo 

procedimento foi adotado quando a classificação em grupos foi baseada no 

diâmetro da prótese (≥ 20 mm e < 20 mm). Para ilustrar os resultados foram 

construídos  gráficos  de  perfis  com  as  médias  perfis  e  seus  respectivos 

erros-padrão102. 

 Para investigar o efeito da idade, DE, diâmetro da prótese e relação 

FP/FS sobre a presença de fluxo residual ao final do terceiro mês, os 

pacientes foram classificados em dois grupos (com e sem fluxo residual) e 

comparadas as médias entre eles por meio do teste t de Student99. A 

associação em relação ao sexo e forma geométrica do defeito foi analisada 

pelo teste qui-quadrado de Pearson99. Em caráter exploratório, foi ajustado 

 



 

um modelo de regressão logística103 para analisar o efeito simultâneo destas 

variáveis sobre o fluxo residual aos três meses. 

 Os programas estatísticos utilizados para os processamentos foram o 

S-PLUS para os dados circulares, o SAS para ajustar os modelos GEE e o 

SPSS para os demais testes. 

 O nível de significância adotado foi 0,05. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 

 

 



      

 

 

 

 

4.1 Características clínicas 

 

Foram selecionados para a oclusão percutânea da CIA ostium 

secundum com a prótese Amplatzer, 49 pacientes, sendo 29 (59,2%) do 

sexo feminino e 20 (40,8%) do sexo masculino. Os dados demográficos 

destes pacientes encontram-se na tabela 4 e as afecções associadas na 

tabela 5. 

 

TABELA 4 – DADOS DEMOGRÁFICOS DOS PACIENTES SUBMETIDOS AO FECHAMENTO 
PERCUTÂNEO DA CIA OSTIUM SECUNDUM COM A PRÓTESE AMPLATZER 

VARIÁVEIS VARIAÇÃO* MÉDIA DESVIO 
PADRÃO 

MEDIANA 

Idade (anos) 3,4 a 56,2 19,8 15,8 13,3 

Peso (kg) 16,5 a 90,0 44,3 19,6 41,0 

Estatura (m) 1,0 a 1,8 1,4 0,2 1,5 

Superfície corpórea (m2) 0,7 a 2,1 1,3 0,4 1,3 

Índice de massa corpórea (kg/m2) 13,8 a 31,2 20,5 4,5 19,3 

* mínimo e máximo 
CIA = comunicação interatrial 
 

 

TABELA 5 – AFECÇÕES ASSOCIADAS À CIA OSTIUM SECUNDUM TRATADA COM A PRÓTESE 
AMPLATZER 

AFECÇÃO/ SÍNDROME NÚMERO DE CASOS 
Tetralogia de Fallot com CIA pós-cirurgia 1 

CIA residual pós-cirurgia 1 

Persistência do canal arterial 1 

Síndrome de Holt-Oran 1 

Sindactilia em ambas as mãos 1 

CIA = comunicação interatrial 
 
 



      

Com relação à classe funcional, segundo os critérios da New York 

Heart Association, 44,9% dos pacientes (22/49)  encontravam-se em classe I 

e 55,1% (27/49) em classe II. 

Ao exame físico, todos apresentavam ausculta compatível com CIA 

e  os  dados  do  ECG  de  superfície  com  12  derivações,  encontram-se  

na tabela 6. Quando considerado o exame radiológico do tórax, 85,7% dos 

pacientes (42/49) evidenciaram ICT > 0,50.  

 

TABELA 6 – DADOS DO ELETROCARDIOGRAMA PRÉ-PROCEDIMENTO 
VARIÁVEIS NÚMERO DE 

PACIENTES 
PORCENTAGEM 

(%) 
Ritmo: sinusal 47 96,0 

            fibrilação atrial 1 2,0 

            bloqueio atrioventricular total 1 2,0 

Sobrecarga atrial direita 16 32,7 

Sobrecarga ventricular direita 10 20,4 

Distúrbio condução ramo direito 36 73,5 

Distúrbio condução ramo direito e bloqueio 

            divisional ântero-superior esquerdo 

 

4 

 

8,2 

 
 
 
 
 Pela ecocardiografia (ETT + ETE), a CIA apresentou-se como orifício 

único em 91,8% (45/49) dos casos, dois orifícios em 2,0% (1/49) e 

multifenestrada  em  6,2%  (3/49).  A  borda  ântero-superior  era  deficiente 

(< 5 mm) ou ausente em 40,6% deles. Todos exibiam pressão sistólica na 

artéria pulmonar ≤ 40 mmHg, fluxo sangüíneo direcionado do AE para o AD 

pelo defeito septal interatrial e curvatura septal normal. O movimento 

paradoxal do septo foi observado em 65,9% (31/47) dos incluídos. As médias 

dos DT e DL, dos defeitos do septo atrial e as médias do DDVD e % DDVD, 

avaliadas pelo ETE e ETT respectivamente, encontram-se na tabela 7. 
 



      

 

TABELA 7 – AVALIAÇÃO ECOCARDIOGRÁFICA DOS DIÂMETROS TRANSVERSO E 
LONGITUDINAL DO DEFEITO, DIASTÓLICO DO VENTRÍCULO DIREITO (MM) E 
DIASTÓLICO DO VENTRÍCULO DIREITO (%) CORRIGIDO PARA IDADE E PESO 

VARIÁVEIS 
DIÂMETROS 

NÚMERO DE 
PACIENTES

VARIAÇÃO* MÉDIA DESVIO 
PADRÃO 

MEDIANA

Transverso (mm) 46 6,0 a 26,3 14,4 4,9 14,0 

Longitudinal (mm) 46 7,0 a 28,0 14,3 5,0 19,0 

Diastólico ventrículo direito (mm) 48 15,0 a 40,0 26,5 6,0 26,0 

Diastólico ventrículo direito (%) 48 86,0 a 178,0 134,1 25,6 135,0 

* mínimo e máximo 
 

 Quanto  à  morfologia  dos  defeitos  com  orifício  único  (45 casos), 

28,8% (13/45) apresentavam formato elíptico e 71,2% (32/45) formato 

circular. 

 

4.2 Características técnicas do procedimento 

 

Todos os procedimentos foram realizados sob anestesia geral com 

intubação orotraqueal. O sucesso técnico foi obtido em 97,9% (48/49) dos 

casos,   nos   quais   foram   utilizados   introdutores   arteriais,   de   calibres  

5F (28 casos) e 6F (21 casos), para a canulação da artéria femoral. Os 

introdutores    venosos    empregados    nesses    48    pacientes    foram    o 

7F em 16,6%, 8F em 43,8%, 9F em 25%, 10F em 6,2%, 11F em 4,2%  e  

12F em 4,2%. 

Os valores do FP, do FS, da RP e da RS obtidos durante o 

procedimento  e  suas  respectivas  relações  encontram-se  descritos  na 

tabela 8. 

 

 

 



      

 

 
 
 
 
 
TABELA 8 – FLUXOS E RESISTÊNCIAS PULMONAR E SISTÊMICA NOS 49 PACIENTES 

INCLUÍDOS  
VARIÁVEIS VARIAÇÃO* MÉDIA DESVIO PADRÃO MEDIANA 
FP (l/min) 4,2 a 18,8 8,6 3,2 7,6 

FS (l/min) 1,9 a 7,9 4,4 1,4 4,2 

FP / FS  1,2 a 3,5 2,0 1,9 1,9 

RP (WOOD) 0,1 a 2,4 0,8 0,5 0,8 

RS (WOOD) 3,5 a 30,5 15,6 5,3 15,2 

RP / RS 0,01 a 0,14 0,06 0,03 0,05 

* mínimo e máximo; FP = fluxo pulmonar; FS = fluxo sistêmico; RP = resistência pulmonar; RS = 
resistência sistêmica; l/min = litros por minutos; WOOD = unidades WOOD. 
 

 

 

 

A média dos diâmetros estirados avaliados pelo balão medidor, tanto 

no ETE como na fluoroscopia, nos 46 pacientes que não apresentavam 

defeitos  multifenestrados,  foi  de  19,3  mm  (DP 5,1),  com  variação  de  

8,0  a  36,0  mm  e  com  a  mediana  de 19,0 mm. Houve boa correlação 

linear entre as medidas do DE e as medidas do DT (r=0,769 – p < 0.001) e 

do DL  (r=0,743 – p < 0.001) (figura 13). 
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Diâmetro longitudinal (mm)
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FIGURA 13 - A- Gráfico de dispersão no qual se observa a boa correlação linear 
(r=0,0769) existente entre os diâmetros estirados avaliados pelo balão-
medidor e os diâmetros transversos avaliados pelo ecocardiograma 
transesofágico dos defeitos (n=46 pacientes). B – Boa correlação linear 
(r=0,743) também foi observada entre os diâmetros estirados e 
longitudinais das comunicações interatriais (n=46 pacientes).  

 

 

 



      

Considerando os valores do DT e do DL, obtidos pelo ETE foi possível 

estimar o DE do defeito pela seguinte equação de regressão: 

DE = 7,5 + 0,5 DT + 0,35 DL  (R2= 0,632) 

O DE também pôde ser estimado, levando-se em consideração 

somente o maior diâmetro mensurado (figura 14), pela seguinte equação 

simplificada: 

DE = 7,3 + 0,8 diâmetro maior (DL ou DT) (R2= 0,652) 
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FIGURA 14 - Gráfico demonstrando a boa correlação linear (r=0,807) entre os 

diâmetros estirados mensurados pelo balão medidor e os maiores 
diâmetros aferidos da comunicação interatrial (n= 46 pacientes) pelo 
ecocardiograma transesofágico. 

 

 

Foram   implantadas   com   sucesso   técnico,   49   próteses   nestes 

48 pacientes, pois em um deles foram ocluídos dois defeitos com duas 

próteses distintas. Os diâmetros dos dispositivos selecionados variaram entre 

9 e 36 mm, sendo mais utilizados os de 19, 20 e 24 mm em sete 

 



      

procedimentos cada um (figura 15). Assim sendo, a média dos diâmetros das 

próteses empregadas foi de 20,3 mm (DP 4,9).  
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se pode observar na fig

diâmetro da prótese foi li

 

 

 

Tamanho da prótese em milímetro
tamanhos das próteses empregadas e respectiva freqüência 
, na população estudada. 

E e diâmetro da prótese foi praticamente 1:1, como 

ura 16. Verificou-se que na maioria dos casos o 

geiramente maior que o DE. 
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4035302520151050

D
iâ

m
et

ro
 e

st
ira

do
 (m

m
)

40

35

30

25

20

15

10

5

0

r=0,977

FIGURA 16 - Gráfico mostrando a excelente correlação linear (r=0,977) entre os 
diâmetros estirados dos defeitos avaliados pelo balão-medidor e o 
respectivos  diâmetros  das  próteses  utilizadas  para  a  sua  oclusão  
(n= 46 pacientes).  

 

 

Considerando-se os 48 procedimentos com sucesso técnico, em 

45,8% o diâmetro da prótese foi igual ao DE ou apresentou uma diferença 

inferior a 1,0 mm em relação ao diâmetro da cintura da prótese; em 43,8% a 

diferença entre o diâmetro da prótese e o DE esteve entre 1,0 mm e 2,0 mm 

e, em 8,4%, o diâmetro da prótese foi > 2,0 mm quando comparado ao DE. 

Apenas em 2,0% dos casos, o diâmetro da prótese foi 3,0 mm menor que o 

DE. 

Em oito pacientes, o ETE diagnóstico detectou situações anatômicas 

especiais, que merecem relato particularizado. Em um paciente foram 

verificadas CIA múltiplas, com DE que mediam 9 e 21 mm respectivamente, 

separadas por uma borda de 8 mm. Estes defeitos septais foram ocluídos por 

duas próteses independentes, com diâmetro da prótese igual a 9 e 22 mm 

 



      

respectivamente, sendo que a superior abraçava a inferior sobre a superfície 

do septo interatrial (figura 17). Observou-se fluxo residual discreto após a 

liberação definitiva dos dois dispositivos Amplatzer. Havia também neste 

caso a presença de persistência do canal arterial, tratada no mesmo 

procedimento por via arterial, utilizando-se mola de Gianturco. 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 17 - A - Comunicação Interatrial múltipla ocluída por duas próteses 

Amplatzer® ainda conectadas ao cabo liberador. B – Aspecto dos 
dispositivos após a liberação definitiva notando-se cavalgamento entre 
eles. 

 

 

Em outros três destes oito casos foram verificadas CIAs 

multifenestradas. Nestes pacientes, utilizamos diferentemente do que foi 

realizado nas CIAs múltiplas, sempre uma única prótese com cintura ≥ 2 mm 

em relação ao DE, com o objetivo de cobrir o máximo possível a área total de 

todos os orifícios. O aneurisma da fossa oval estava associado à CIA em um 

único caso e não houve dificuldade adicional na determinação correta do DE, 

como também no ancoramento e posicionamento adequado do dispositivo 

oclusor. Este, por sua vez, tinha o diâmetro da cintura superior a 1 mm em 

 



      

relação ao DE. Em uma paciente com 11 anos de idade com DE = 21 mm e 

diâmetro da prótese igual a 22 mm foi detectado pelo ETE logo após o 

implante, desalinhamento discreto na posição superior do defeito de ambos 

os discos para o AD, determinado pela deficiência da borda ântero-superior, 

sem contudo haver sinais de instabilidade do dispositivo, sendo este liberado 

normalmente. A troca da prótese Amplatzer escolhida por outra de diâmetro 

imediatamente superior foi necessária nos dois pacientes restantes, em 

decorrência do mau posicionamento ou de instabilidade do dispositivo sobre 

o defeito septal interatrial, devido à deficiência ou ausência das bordas, 

notadamente a ântero-superior e a complacência acentuada destas margens. 

Logo após a liberação definitiva e bem sucedida do dispositivo 

Amplatzer e por meio da avaliação com Doppler colorido observou-se que 

54,1% dos pacientes apresentaram fluxo residual pela prótese. Destes, 

42,3% (11/26) foram mínimos, 42,3% (11/26) discretos e 15,4% (4/26) 

moderados. Analisando-se estes fluxos residuais mínimos, pudemos verificar 

que seis deles localizavam-se na porção central do dispositivo, área esta 

relacionada com as fibras de poliéster que têm propriedades trombogênicas. 

Quanto àqueles que evidenciaram fluxos residuais de grau discreto, três 

deles situavam-se também no centro da prótese e, em um caso no qual duas 

próteses haviam sido implantadas, o fluxo residual originou-se na pequena 

superposição entre os discos de retenção situados no AE. Dos quatro 

pacientes que mostraram fluxo residual moderado, um deles apresentava o 

DE = 36 mm, o maior de toda a série, tendo sido implantada uma prótese 

com o mesmo diâmetro. 

 



      

Vale ressaltar que não foi detectado pelo ETE, na investigação 

rotineira 15 minutos após a liberação definitiva do dispositivo, nenhum 

deslocamento ou embolização deste para as câmaras direitas ou para a 

artéria pulmonar. Também, não foram observados eventos tromboembólicos 

imediatos, obstrução de estruturas intracardíacas ou sinais de 

hemopericárdio. 

O tempo de fluoroscopia oscilou entre 2,7 e 63,1 minutos, com a 

média  de  17,6  minutos  (DP 11,7)  e  o  tempo  de  procedimento  variou  

de 30,0 a 180,0 minutos, com a média de 73,8 minutos (DP 30,9). O tempo 

de fluoroscopia e o tempo de procedimento máximos foram verificados no 

paciente no qual havia os dois defeitos septais distintos já mencionados, que 

foram ocluídos sucessivamente. 

Com relação às complicações imediatas, na sala de cateterismo, 6,1% 

dos pacientes apresentaram taquicardia supraventricular paroxística, sendo 

que esta ocorreu em 4,1% durante o implante e em 2,0% na indução 

anestésica. Todos os episódios foram prontamente revertidos ao ritmo 

sinusal após a injeção intravenosa de adenosina (0,05 a 0,25 mg/kg).  

O único insucesso da casuística foi verificado em um paciente adulto, 

do  sexo  feminino,  em  que  o  defeito  apresentava-se  com  a  borda 

póstero-inferior fina e muito complacente e a borda ântero-superior pouco 

desenvolvida, observando-se o deslocamento de ambos os discos para o 

AD. Estes dispositivos (de 26 e 28 mm) foram retirados percutaneamente, 

antes de sua liberação definitiva e a paciente foi encaminhada para o 

tratamento cirúrgico, que transcorreu sem complicações. 

 



      

4.3 Evolução hospitalar 

 

4.3.1 Ausculta cardíaca, eletrocardiograma e estudo radiológico do 

tórax 

 

Logo após o procedimento, o exame clínico evidenciou que o sopro 

sistólico no foco pulmonar, presente previamente em todos os pacientes, 

desapareceu em 60,4% deles. O mesmo foi observado com o 

desdobramento amplo e fixo da 2ª bulha pulmonar na mesma área de 

ausculta, que era audível previamente em todos os casos e não foi mais 

detectado em 62,5% deles após a oclusão bem sucedida do defeito. 

Com relação aos distúrbios do ritmo cardíaco, o ECG evidenciou em 

4,1% dos casos alternância temporária para o ritmo juncional; houve também 

redução na incidência do DCRD, de 72,9% para 66,7% dos pacientes, sendo 

esta diferença estatisticamente significante (p < 0.01). 

O RX do tórax mostrou que o ICT encontrava-se > 0,50 em 85,7% dos 

pacientes antes do procedimento; um dia após, a proporção dos pacientes 

com índice cardiotorácio > 0,50 foi reduzida para 68,4% (p= 0,016). 

 

4.3.2 Ecocardiograma transtorácico 

 

Houve  diminuição  da  média  do  DDVD  de  26,5  mm  (DP 6,0)  para 

24,7  mm (DP 6,2) e também da média do % DDVD de 134,1% (DP 25,6) 

para 124,3%  (DP  24,5),  ambas  as  diferenças  significantes (p < 0,001). 

 



      

A evolução do fluxo residual na fase hospitalar encontra-se ilustrada 

na figura 18. 

Em nove pacientes em que o fluxo residual era central, a evolução foi 

mais favorável do que os 17 casos com fluxo remanescente de outra 

localização, independentemente de sua magnitude, pois em oito (8/9 = 89%) 

daqueles com fluxo situado centralmente o mesmo desapareceu nas 

primeiras 24 horas, enquanto que no outro grupo de 17 casos observou-se 

desaparecimento em apenas três (3/17 = 35,3%) (p = 0,001). 
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sangüínea e, em outro, sinais de oclusão aguda da artéria femoral, 

necessitando de trombectomia cirúrgica. 

Dos  pacientes  com  sucesso  técnico,  44  (91,7%)  tiveram  alta  até 

24 horas após o procedimento. Em quatro casos (8,3%), a hospitalização 

prolongou-se até 72 horas. 

 

4.4 Evolução após a alta hospitalar 

 

Foram avaliados clinicamente todos os 48 pacientes que obtiveram 

sucesso técnico com a prótese Amplatzer. A média dos tempos de 

seguimento foi de 13,1 meses (DP 1,3). 

 

4.4.1 Achados clínicos 

 

A figura 19 demonstra a evolução clínica dos 48 pacientes 

acompanhados. As principais intercorrências observadas durante os 

primeiros três meses de seguimento foram: epistaxe em dois casos e 

turvação visual em outro. A detecção à ausculta cardíaca de sopro sistólico 

no foco pulmonar e desdobramento amplo e fixo da 2ª bulha pulmonar, 

decresceu  para  14,6%  (7/48)  e  10,4%  (5/48)  respectivamente, 

considerando-se o primeiro ano de evolução. 
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FIGURA 19 – Evolução da classe funcional dos 48 pacientes com comunicação interatrial 
ostium secundum tratados pela prótese Amplatzer ao final de um ano de 
seguimento 

 

 

4.4.2 Eletrocardiograma 

 

Os dados eletrocardiográficos evolutivos encontram-se resumidos na 

tabela 10: 

TABELA 10 – DADOS DO ELETROCARDIOGRAMA DOS 48 PACIENTES SUBMETIDOS À 
OCLUSÃO PERCUTÂNEA NOS DIVERSOS PERÍODOS DE OBSERVAÇÃO  

VARIÁVEIS 
TEMPO 

RITMO 
SINUSAL 

% 

SÂQRS 
MÉDIA 

CIRCULAR 

SÂQRS 
DP 

CIRCULAR 

SAD 
% 

SVD 
% 

DCRD 
% 

DCRD + 
BDASE 

% 
Pré 93,9 66,8º 0,7º 32,7 20,4 73,5 8,2 

24 horas 91,7 65,2º 0,7º 27,1 20,8 66,7 8,3 

1 mês 93,8 61,2º 0,6º 18,8 16,7 56,3 4,2 

3 meses 95,8 59,4º 0,6º 10,4 6,3 47,9 4,2 

12 meses 95,8 54,9º 0,5º 0 2,0 45,8 2,0 

SÂQRS = eixo elétrico; SAD = sobrecarga atrial direita; SVD = sobrecarga ventricular direita; DCRD = 
distúrbio de condução do ramo direito; BDASE = bloqueio divisional ântero-superior esquerdo; % = 
porcentual. 

 

 



      

Analisando o ritmo cardíaco, observamos que os dois pacientes que 

mostraram ritmo juncional nas primeiras 24 horas após o implante 

reverteram o ritmo para sinusal após um e três meses respectivamente. Os 

que exibiam previamente fibrilação atrial e bloqueio atrioventricular do 

terceiro grau permaneceram com estes distúrbios durante todo o período de 

evolução. Apenas um caso desenvolveu marca-passo atrial mutável, como 

ritmo de base, após 12 meses. 

Houve desvio do SÂQRS para a esquerda no plano frontal, que 

oscilou de 66,8º em média antes do procedimento para 54,9º ao final da 

observação. A sua evolução pode ser observada na figura 20. 

 

 

FIGURA 20 - Vetores resultantes do eixo elétrico (SÂQRS) nas diversas etapas do 
estudo. Nota-se o seu deslocamento no tempo em direção à esquerda 
no plano frontal salientando-se em vermelho a variação observada um 
ano após o implante da prótese. 

 
 



      

Com relação às sobrecargas volumétricas do AD e do VD, presentes 

previamente em 32,7% (16/49) e 20,4% (10/49) dos casos, observamos 

suas  presenças  em  apenas  0%  e  12%  respectivamente,  ao  final  dos 

12 meses. Considerando o DCRD isoladamente, notamos redução de sua 

incidência de 73,5% para 45,8% (p < 0,001), ao final do período de 

observação (figura 21). 
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FIGURA 21 - Diminuição progressiva da incidência do distúrbio de condução do ramo direito (DCRD) 
antes do implante e nos períodos subseqüentes do seguimento clínico. 

 

4.4.3 Estudo radiológico do tórax 

 

O ICT > 0,50 avaliado em incidência frontal esteve presente em 

40,6%  (13/32),  24,2%  (8/25)  e  21,3%  (10/37)  dos  casos  com  um,  três 

 



      

e 12 meses respectivamente (figura 22), sendo que foi observada diferença 

significante nos três primeiros períodos do seguimento clínico. 
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FIGURA 22 - Evolução dos pacientes com índice cardiotorácico (ICT) > 0,50. 
Observa-se redução progressiva e significante das medidas do ICT 
até o terceiro mês pós-procedimento. 

 

 

4.4.4 Ecocardiograma transtorácico e transesofágico 

 

4.4.4.1  Fluxo residual 

 

No primeiro mês após a oclusão percutânea do defeito, os pacientes 

que apresentaram fluxo residual após 24 horas pelo ETT, exibiam todos 

achados inalterados em relação à largura do jato, com exceção de um caso 

no qual houve a redução de discreto para mínimo. Ao término do terceiro 
 



      

mês, em dois pacientes houve a diminuição do fluxo residual de grau 

discreto para mínimo e, em outro, o fluxo classificado como moderado 

mostrou-se ausente. Assim sendo, ao final desta fase do seguimento clínico, 

a incidência do fluxo residual correspondeu a 22,9% (11/48). Na avaliação 

dos  12  meses,  este  foi  observado  em  apenas  14,5%  (7/48)  dos  casos 

(figura 23), sendo mínimo em 2% (1/48), discreto em 8,3% (4/48) e 

moderado em 4,1% (2/48). 
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avaliação. Já aos três meses observou-se o efeito favorável do instrumental, 

pela análise do fluxo residual. 
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FIGURA 24 - Evolução do fluxo residual. Nota-se redução significativa de sua 
incidência nas primeiras 24 horas e após o terceiro mês do implante 
do dispositivo oclusor. 

 

 

Considerando a presença de fluxo residual de qualquer grau pela 

prótese, verificado em 11 pacientes ao término deste período de observação 

e comparando-o com os 37 casos que não o exibiam nesta mesma fase, 

pudemos verificar que: 

- os pacientes com fluxo residual apresentaram a média dos 

diâmetros da prótese [23,7 mm (DP 5,8)] significativamente maior 

quando  comparados  com  a  média  dos  diâmetro  da  prótese 

[19,1 mm (DP 3,9)] daqueles com oclusão completa (p = 0,004); 

 



      

- os casos nos quais se verificou oclusão completa do defeito 

mostraram a média do DE [18,2 mm (DP 4,4)] significativamente 

menor do que a média do DE [22,6 mm (DP 5,9)] dos pacientes 

com fluxo residual (p = 0,009); 

- os pacientes com oclusão completa do defeito exibiam a média 

das relações FP/FS [1,8 (DP 0,5)] significativamente menor do que 

aqueles  com  fluxo  residual, cuja  média  das  relações  foi  

FP/FS [2,4 (DP 0,6)] (p < 0,003); 

- não houve correlação do fluxo residual com a forma geométrica da 

CIA, se elíptica ou circular (p = 0,45). 

A análise multivariada, em caráter exploratório, realizada para estudar 

a possível correlação da faixa etária, sexo, relação FP/FS e DE com o fluxo 

residual ao término do terceiro mês, mostrou haver significância estatística 

apenas com a relação FP/FS (p = 0,0348). 

 

4.4.4.2  Movimento paradoxal do septo e dimensões do ventrículo 

direito 

 

O movimento paradoxal do septo avaliado pelo ETT que foi detectado 

previamente em 65,9% (31/47) dos casos reduziu-se para 10,6% (5/47) ao 

final dos 12 meses (p < 0,001). 

As medidas do DDVD (mm) obtidas antes do implante da prótese 

Amplatzer e durante a evolução clínica estão sumarizadas na tabela 11.  

 
 

 



      

 
TABELA 11 – MEDIDAS DO DIÂMETRO DIASTÓLICO DO VENTRÍCULO DIREITO (MM) PRÉ E 

PÓS-IMPLANTE DA PRÓTESE AMPLATZER 
TEMPO NÚMERO DE 

PACIENTES 
VARIAÇÃO* 

 
MÉDIA 

 
DESVIO 
PADRÃO 

MEDIANA 

Pré 48 15,0 a 40,0 26,6 6,1 26,0 

24 horas 47 13,5 a 40,0 24,7 6,2 24,0 

1 mês  45 13,0 a 36,0 22,7 5,3 22,0 

3 meses 45 13,0 a 33,0 20,9 4,8 20,0 

12 meses 45 11,0 a 33,0 19,9 4,5 20,0 

* mínimo e máximo 

 

Houve redução significante das dimensões do VD expressas pelo 

DDVD, nas diversas fases da observação em comparação aos valores 

prévios à oclusão do defeito (p < 0,001). O mesmo verificou-se quando 

confrontamos os resultados das várias etapas entre si (p < 0,001). O único 

intervalo no qual esta diferença não foi significante ocorreu entre o terceiro e 

o décimo segundo meses de evolução (p = 0,061). 

Por  outro  lado,  considerando-se  o  %  DDVD,  observamos  que 

87,5% (42/48) dos pacientes apresentavam este valor aumentado antes do 

procedimento enquanto ao final dos 12 meses, este número reduziu-se para 

42,2% (19/45) (p < 0,001). Os dados desta variável encontram-se expressos 

na tabela 12 e na figura 25. 

 
 
TABELA 12 – MEDIDAS DO DIÂMETRO DIASTÓLICO DO VENTRÍCULO DIREITO (%) 

CORRIGIDAS PARA IDADE, PESO E ALTURA PRÉ E PÓS-IMPLANTE DA PRÓTESE 
AMPLATZER 

TEMPO NÚMERO DE 
PACIENTES 

 

VARIAÇÃO* 
 

(%) 

MÉDIA 
 

(%) 

DESVIO 
PADRÃO 

(%) 

MEDIANA 
 

(%) 
Pré 48 86,0 a 178,0 134,1 25,6 135,0 

24 horas 47 66,0 a 176,0 124,3 24,5 126,0 

1 mês  45 64,0 a 158,0 115,7 23,2 119,0 

3 meses 45 64,0 a 154,0 105,7 21,3 105,0 

12 meses 45 54,0 a 145,0 100,9 17,9 98,0 

* mínimo e máximo 
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relação FP/FS foi < 2 (figura 26). A normalização do % DDVD foi atingida por 

volta do terceiro mês de evolução no grupo com FP/FS < 2, enquanto que 

nos pacientes com FP/FS > 2 esta foi verificada somente após os 12 meses 

do procedimento. 
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variável atingiu a normalidade no terceiro mês de evolução, nos pacientes 

nos quais foram   implantadas   as   próteses   com   diâmetro   menor  que 

20 mm, enquanto que nos pacientes  com  diâmetro  da  prótese ≥ 20 mm 

este resultado não foi alcançado até o término do período de evolução 

clínica (figura 27). 
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influência  favorável  neste  aspecto  foram:  a  relação  FP/FS  (para  o 

DDVD, p = 0,020; para % DDVD, p = 0,003) e a idade somente para o DDVD 

que não é corrigido para a mesma (p < 0,001). 

 

4.4.5 Complicações tardias 

 

Quanto às complicações menores, foram constatados episódios de 

curta duração de taquicardia supraventricular paroxística em 4,2% (2/48) dos 

casos, sendo estes tratados com sucesso utilizando medicamentos 

antiarrítmicos convencionais. Apenas um caso desenvolveu marca-passo 

atrial mutável, como ritmo de base, após 12 meses. Houve também a 

detecção em outro caso de derrame pericárdico de pequenas proporções no 

ETT de controle aos três meses. Não foi observada ao final do período de 

observação nenhuma complicação maior relacionada ao procedimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 DISCUSSÃO 

 
 



 

 

 

 

 

A segurança e a efetividade de uma prótese para oclusão da CIA 

localizada na fossa oval são avaliadas levando-se em consideração os 

seguintes aspectos: facilidade na técnica de implante associada à 

simplicidade do reposicionamento e do resgate, se necessário, baixa taxa de 

fluxo residual e mínima incidência de complicações. Além disto, entram em 

julgamento a biocompatibilidade dos materiais empregados em sua 

confecção; o perfil adequado que permita a endotelização rápida e uniforme; 

sua situação de estabilidade sobre as bordas do defeito para evitar 

deslocamento ou embolização e, finalmente, a manutenção da sua 

integridade sem fraturas ou deformidades estruturais durante a evolução 

tardia. 

Os resultados obtidos nesta investigação, na qual 48 pacientes foram 

submetidos consecutivamente à oclusão percutânea da CIA tipo ostium 

secundum com a prótese Amplatzer, foram considerados por nós 

excelentes em todos estes aspectos. A taxa de sucesso técnico 

correspondeu a 98%, sendo o sucesso clínico de 96%, com baixa morbidade 

e mortalidade nula. 

Além disto, foi possível utilizá-la sem maiores restrições tanto em 

crianças com peso superior a 15 kg como em adultos, pois pôde ser 

utilizada, conforme o diâmetro da prótese, com introdutores de calibres 



 

reduzidos. Também, devido à sua versatilidade foi empregada em grande 

variedade de defeitos do tipo ostium secundum, como aqueles com DE 

superior a 20 mm, os múltiplos, os associados ao aneurisma do septo 

interatrial ou mesmo na deficiência ou ausência da borda ântero-superior do 

orifício, achado este observado em 41% dos casos. A efetividade do 

dispositivo em estudo, verificou-se independentemente das formas 

geométricas dos defeitos, quer fossem circulares ou elípticos, fato que, em 

relação aos instrumentais anteriores, amplia sobremaneira as indicações104. 

 

5.1 Seleção de pacientes 

 

Para que fossem atingidos os níveis elevados de sucesso técnico e 

clínico desta investigação, foi de fundamental importância a seleção 

criteriosa dos pacientes. Esta foi realizada principalmente tendo-se em conta 

o ETT e o ETE, que além da confirmação diagnóstica permitiram a aferição 

das medidas do defeito, das suas bordas e da distância existente entre as 

margens da CIA e as estruturas intracardíacas vizinhas. Foi importante 

também considerar-se a prega localizada superior e posteriormente ao 

defeito, junto à desembocadura da VCS no AD e da VPSD no AE, cuja 

presença delimita a fossa oval e diferencia este defeito do situado no seio 

venoso105. 

Outro aspecto ecocardiográfico de interesse na seleção foi a 

percepção de que as CIAs do tipo ostium secundum foram mais bem 

visibilizadas na projeção quatro câmaras subcostal, posição em que 



 

habitualmente se obtêm informações importantes por meio do mapeamento 

colorido. 

Nossa investigação deixa clara a importância do DE, para a escolha 

adequada das dimensões do instrumental. Na literatura, buscou-se 

correlacionar o DE com diâmetros obtidos pela ecocardiografia. Neste 

sentido, Hellenbrand e cols106 relataram que o DE seria aproximadamente 

16% a 50% maior que o diâmetro máximo aferido pelo ETT. Rao e cols107 

por sua vez, obtiveram o DE pela seguinte equação de regressão: 

DE = 1,05 X diâmetro maior (ETT) + 5,49 (coeficiente de correlação = 0,9) 

A estimativa do DE de maneira geral pode então ser calculada 

considerando-se ambos os diâmetros do orifício ou somente o seu maior 

diâmetro, aplicando-se as equações mencionadas, ou como preferimos, a 

própria equação obtida em nossa casuística e demonstrada anteriormente. 

Assim sendo, a medida aproximada do DE, calculada a partir desta fórmula 

foi fundamental para selecionarmos previamente o tamanho provável das 

próteses a serem utilizadas antes mesmo da aferição direta desta medida, 

por intermédio do balão medidor durante o cateterismo cardíaco. 

Importante ainda na seleção foi a complementação do estudo 

ecocardiográfico dos pacientes selecionados pelo ETT com o ETE biplanar, 

que possibilitou, além da confirmação dos pormenores anatômicos do 

defeito e das medidas mais precisas das suas bordas, a avaliação dos 

comprimentos do DT e do DL, que foram dimensionados com maior 

exatidão, pois demonstrou-se haver boa correlação destas medidas com as 

 



 

realizadas durante o procedimento cirúrgico105. Ressalte-se, entretanto, que 

estas aferições não puderam ser obtidas com exatidão nos casos nos quais 

a CIA apresentava múltiplas fenestrações. 

A grande limitação do ETE biplanar foi a quantificação correta do 

comprimento do septo. Esta medida é necessária principalmente em 

crianças, para verificar se o tamanho da prótese estimada para o defeito é 

possível de ser acomodada na cavidade atrial esquerda, sem que haja o 

comprometimento das estruturas intracardíacas vizinhas. Na impossibilidade 

de obtermos com precisão o comprimento do septo, assumimos como 

medida aproximada o diâmetro do AE, que mostrou-se satisfatório para esta 

finalidade108. Vale ressaltar que o ETE multiplanar fornece imagens de 

qualidade superior ao ETE biplanar109, mostrando pormenorizadamente em 

maiores detalhes a relação entre o defeito e as estruturas cardíacas 

contíguas. 

Ainda quanto à seleção de casos, devemos considerar a importância 

crescente destacada na literatura do papel do ecocardiograma tridimensional 

(ECO-3D). Acar110, em recente publicação comprovou ser este método 

capaz de definir, com grande perfeição, o formato geométrico do defeito e a 

variação de suas dimensões de acordo com a fase do ciclo cardíaco. 

Também, demonstrou que existe razoável correlação linear entre o maior 

diâmetro  estimado  pelo  ECO-3D  e  o  DE  calculado  pelo  balão  medidor  

(r = 0,68), nas situações de defeito de formato circular. Isto é de grande 

valia, pois atualmente o DE só é conhecido durante o cateterismo cardíaco. 

Outra vantagem do ecocardiograma tridimensional seria a melhor avaliação 



                                                                     
 

de todas as bordas do defeito, inclusive a de localização ântero-superior que 

é geralmente subestimada pelo ETE. Entretanto, a limitação mais importante 

deste método está relacionada com a obtenção e processamento de 

imagens que necessitam de um intervalo de tempo relativamente longo para 

a sua reconstrução tridimensional. Também, a resolução espacial ainda é 

insuficiente para a detecção e análise de estruturas de menor porte, como as 

veias pulmonares e o SC, que se constituem em referências importantes 

para a seleção dos casos. 

Outros métodos tem sido considerados. Mais recentemente, 

Durongpisitkul e cols111 demonstraram que a ressonância nuclear magnética 

(RNM) é uma opção interessante para a avaliação da anatomia do defeito 

septal, das estruturas intracardíacas e de seus diâmetros, sendo as suas 

medidas muito próximas quando comparadas às obtidas com o ETE, neste 

estudo. 

 

5.2 Aspectos técnicos do procedimento 

 

Um  fato  de  grande  importância  técnica  foi  o  diâmetro  reduzido 

(7F a 9F) das bainhas empregadas para a realização do procedimento, em 

84% dos casos. Isto contribuiu decisivamente para que houvesse poucas 

complicações relacionadas com a via de acesso, aspecto de grande 

interesse particularmente em pacientes pediátricos112, 113. 

Na etapa seguinte, destaca-se a simplicidade no manejo do 

instrumental e a facilidade no reposicionamento e no resgate deste 

 



 

dispositivo quando necessário, o que se constitui em um dos principais 

fatores para que a técnica de implante fosse simples, permitindo rápida 

curva de aprendizado, com decréscimos progressivos dos tempos de 

fluoroscopia e de procedimento. Desta forma, comprovamos que a prótese 

investigada evita a maioria das desvantagens de outros dispositivos como: 

perfil elevado; bainhas calibrosas; implantes tecnicamente difíceis; falta de 

centrabilidade e dificuldade de resgate. 

Ponto técnico de capital importância foi a aferição exata do DE do 

defeito com o balão medidor, pela fluoroscopia, constituindo-se na principal 

referência  para  a  escolha  do  diâmetro  da  prótese.  Esta  proposta  para 

aferir-se o DE, segundo o método de King e cols114 e Rao e cols107, 

superestimou provavelmente na maioria dos casos a medida real do defeito; 

isto porque não existem atualmente critérios diagnósticos para determinar 

corretamente o grau de complacência das bordas da CIA e, por outro lado, a 

força aplicada ao balão pelo operador não é uniforme durante todo o período 

de insuflação. Disto decorre que, em casos extremos, a possibilidade da 

utilização de dispositivos com diâmetros muito superiores ao DE, 

determinará o enfraquecimento das forças de fixação dos discos de retenção 

contra as paredes do septo interatrial, com conseqüente incremento de seus 

volumes  no  interior  das  cavidades  atriais  (efeito  expansão  em 

cogumelo)85,115. Este fato pode ter como conseqüência imediata o 

aparecimento de fluxo residual, devido à acomodação defeituosa dos discos 

de retenção sobre o septo e, em médio prazo, fará com que a endotelização 



                                                                    
 

se processe de maneira incompleta pela modificação do formato do 

dispositivo oclusor. 

Por outro lado, em apenas um caso, o diâmetro da prótese foi inferior 

a três milímetros em relação ao DE, provavelmente por estimativa errônea 

deste último. Apesar deste paciente ter evoluído favoravelmente, sem fluxo 

residual, o emprego de próteses subdimensionadas tem alta chance de 

proporcionar aparecimento de fluxo residual paraprotético, o que pode 

determinar, em certos casos, a instabilidade das mesmas e a possibilidade 

de embolização. 

 

5.3 Situações especiais relacionadas ao implante 

 

5.3.1 Defeitos múltiplos 

 

Em nossa experiência havia um único caso com dois defeitos 

separados por borda tecidual de oito milímetros de largura, que foram 

ocluídos por duas próteses distintas. Observou-se discreto cavalgamento 

entre seus discos oclusores e como conseqüência notou-se persistência de 

pequeno fluxo residual durante todo o período de observação, 

provavelmente causado pela endotelização incompleta de ambos os 

dispositivos. 

A oclusão de CIAs múltiplas mostrou-se tecnicamente mais 

trabalhosa, quando comparada com as de orifício único116, 117. Procuramos 

 



 

observar nesse caso, que as dimensões dos átrios fossem suficientemente 

desenvolvidas para acomodar o volume de duas próteses. 

Segundo Cao e cols117, o peso corpóreo nesta situação, deverá ser 

maior que 20 kg, excetuando-se os casos nos quais o diâmetro da prótese 

de ambos os dispositivos seja menor que 10 mm. Para próteses maiores, a 

distância mínima preconizada entre as bordas dos defeitos deve ser maior 

ou igual a sete milímetros, quando se empregam dispositivos com diâmetro 

maior ou igual a 11 mm; com isto se evita sobreposição das abas e a 

dificuldade de expansão do dispositivo de maior dimensão. Somente após o 

posicionamento da segunda prótese e a confirmação pelo ETE do 

posicionamento adequado de ambas, é iniciada a liberação definitiva sempre 

pela de menor diâmetro.  

 

5.3.2 Implante de próteses com diâmetros ≥ 20 e < 30 mm 

 

Em  nossa  investigação,  os  dispositivos  implantados  com  

diâmetros ≥ 20 e < 30 mm corresponderam a 52% dos casos. Na sua grande 

maioria, o implante foi facilitado pela expansão do disco oclusor distal 

seguida pela cintura da prótese, sendo então a mesma tracionada em 

direção ao septo interatrial118. Esta manobra, como se fosse um 

arrolhamento, permitiu maior centrabilidade do dispositivo e também melhor 

ancoramento do disco oclusor distal sobre as bordas do defeito. Berger e 

cols119 recomendam que nesta situação, sempre se utilize próteses com 

diâmetros de dois a quatro milímetros superiores ao DE, com a finalidade da 



                                                                     
 

obtenção de melhores resultados quanto ao posicionamento e incidência de 

fluxo residual. 

 

5.3.3 Implante de próteses com diâmetros ≥ 30 mm 

 

A utilização de próteses com diâmetro ≥ 30 mm ocorreu somente em 

4,2% dos pacientes. Nestes, o chamado ângulo de ataque em relação ao 

septo interatrial foi modificado, sendo a bainha longa com a prótese em seu 

interior posicionada inicialmente na VPSD120. A seguir, o disco oclusor distal 

foi expandido parcialmente, ainda no interior desta veia, e o conjunto foi 

então rapidamente tracionado para o AE e dirigido ao septo. Neste 

momento, os demais componentes da prótese foram expandidos na 

seqüência habitual. Esta manobra, diminuiu acentuadamente a possibilidade 

de deslocamento do disco correspondente ao AE para o AD, fato que ocorria 

freqüentemente quando foi utilizada a técnica de liberação convencional, nos 

casos do estudo piloto. 

 

5.3.4 Defeitos com bordas deficientes (< 5 mm) 

 

A deficiência das bordas, notadamente a ântero-superior, era uma 

limitação importante para o implante das próteses inicialmente 

desenvolvidas para a oclusão da CIA e que apresentam hastes para a sua 

sustentação. Este aspecto estrutural constituiu-se em um preditor importante 

para deslocamento ou embolização do dispositivo e também para a gênese 

 



 

do fluxo residual121, 122. Este achado, verificou-se em 40,6% de nossos 

pacientes,  nível  dentro  do  intervalo  relatado  na  literatura  que  varia  de 

20% a 44% dos casos de CIA tipo ostium secundum110, 123. 

Devido à sua configuração e ao mecanismo de fechamento do defeito, 

a prótese Amplatzer em nossa experiência adaptou-se perfeitamente aos 

orifícios com pelo menos uma borda deficiente, sendo esta na maioria dos 

casos a borda ântero-superior. Nesta situação em particular, durante a 

liberação da cintura e do disco do AD, freqüentemente observou-se o 

prolapso do disco correspondente ao AE sobre o septo em direção ao AD. 

Na tentativa de evitar-se este posicionamento inadequado, utilizamos uma 

bainha com curvatura mais acentuada, de tal maneira que durante a 

liberação seqüencial da cintura e do disco proximal, o oclusor 

correspondente ao AE se mantivesse paralelo ao septo interatrial. 

Entretanto, quando houve a associação de DE ≥ 30 mm e o defeito 

apresentando borda ântero-superior deficiente, optou-se pela técnica de 

implante descrita no item anterior. 

Em nossa experiência, a troca por outra prótese de diâmetro maior foi 

necessária em apenas dois casos que apresentaram bordas ântero-superior 

deficiente e póstero-inferior fina e complacente, o que dificultou 

sobremaneira o posicionamento adequado do dispositivo previamente 

selecionado. No caso foi notado desalinhamento discreto de ambos os 

discos em direção ao AD causado pela deficiência da borda ântero-superior, 

observou-se fluxo residual discreto durante todo o período de observação 



     

clínica, não sendo verificada alteração no posicionamento do dispositivo em 

relação ao septo. 

Du e cols120 demonstraram em um estudo multicêntrico que a oclusão 

de defeitos com pelo menos uma das bordas deficientes é possível com a 

Amplatzer, com exceção das situações em que esta permaneça muito 

próxima às valvas atrioventriculares, ao SC e à VPSD. Mazic e cols104 

recomendam que nos casos de CIA excêntrica com deficiência da borda 

ântero-superior sejam utilizadas próteses com diâmetro maior que dois 

milímetros em relação ao DE do orifício. 

 

5.3.5 Defeitos multifenestrados 

 

A nossa experiência com este tipo de defeito restringiu-se a três 

pacientes, sendo que em dois deles observou-se oclusão completa do 

defeito e o restante permaneceu com fluxo residual moderado. 

O objetivo inicial nestes casos, com o acompanhamento simultâneo 

do ETE, foi o de localizar com um cateter de furo terminal, o orifício de maior 

diâmetro, no qual foi aferido o DE. Na tentativa de cobrir com um único 

dispositivo  todas  as  fenestrações,  o  diâmetro  da  prótese  selecionado  

foi ≥ 2 mm em relação ao DE. Há autores que recomendam o fechamento de 

defeitos multifenestrados de pequenas dimensões preferencialmente com 

próteses de perfil reduzido como a CardioSEAL ou a Starflex59, 62. 

 

 

 



 

5.3.6 Defeitos com aneurisma da fossa oval 

 

A dificuldade inicial para o tratamento percutâneo desta anomalia 

reside na avaliação do comprimento das bordas do defeito, que são 

geralmente finas e muito complacentes. Isto pode determinar medidas 

superestimadas do DE pelo balão oclusor. Por este motivo, discute-se na 

literatura a utilização nestes casos em particular, de próteses com perfil mais 

reduzido, nas quais o mecanismo de aproximação entre os elementos 

oclusores (umbelas), seja a contra-tensão como a verificada na 

CardioSEAL e na Starflex124. Outra opção mais recente seria o dispositivo 

de formato helicoidal denominado Helex125. Entretanto, nos casos em que o 

aneurisma da fossa oval estiver associado a um defeito de grandes 

dimensões e bordas finas, o tratamento recomendado deverá ser a correção 

cirúrgica105. 

Em nossa investigação, somente um caso apresentava esta 

particularidade. O diâmetro da prótese selecionado foi superior a um 

milímetro em relação ao DE e o defeito foi ocluído completamente, não 

sendo verificadas dificuldades adicionais no ancoramento do dispositivo 

sobre as bordas da CIA. 

 

5.3.7 Defeitos associados com a válvula de Eustáquio proeminente 

 

Este pormenor anatômico não foi detectado em nenhum caso da 

presente investigação. 



 

Esta estrutura encontra-se bem desenvolvida em 19% dos casos126 e 

conjuntamente com a rede de Chiari podem determinar dificuldades na 

liberação definitiva da prótese, verificando-se o enroscamento do cabo 

liberador nestas estruturas. Esta particularidade foi descrita por Onorato e 

cols127 e não se constitui em uma contra-indicação absoluta para a oclusão 

percutânea com a Amplatzer. 

 

5.4 Complicações imediatas 

 

O  número  de  complicações  imediatas  foi  muito  baixo, 

considerando-se a curva de aprendizado. Restringiu-se à ocorrência de 

taquicardia supraventricular paroxística em 6,1% dos pacientes durante o 

procedimento e alteração do ritmo sinusal para o juncional em 4,1% dos 

casos. A taquiarritmia provavelmente teve origem no manejo dos cateteres e 

guias-metálicos nas proximidades dos feixes de condução do estímulo, 

presentes tanto no septo como nas paredes dos átrios. Em experiências 

anteriores, com diversos dispositivos, a incidência de taquiarritmias durante 

ou imediatamente após o procedimento oscilou entre 1,6% a 6,8% e portanto 

este achado esteve dentro das expectativas108, 117, 119, 120, 128. 

A presença do ritmo juncional logo após o implante estaria 

provavelmente relacionada com a compressão exercida pela cintura da 

prótese sobre o sistema de condução localizado no septo ou sobre o nó 

atrioventricular, sendo esta também a provável causa do aparecimento de 



     

bloqueios atrioventriculares dos 2º e 3º graus descritos na literatura e não 

identificados na nossa casuística61, 118.  

A alteração do ECG com elevação transitória do segmento ST nas 

derivações D2, D3 e aVF118, 129 decorrente de embolia aérea para o sistema 

coronariano, não foi observada nesta investigação. Pedra e cols58 utilizando 

a prótese CardioSEAL descreveram esta complicação em apenas 2% dos 

casos. 

Também não foram notadas complicações neurológicas, secundárias 

à embolia cerebral, que incidiram em cerca de 1% dos procedimentos, 

segundo Rigby59 com outros modelos protéticos, sendo extremamente raras 

com a Amplatzer, nos relatos até então. 

Igualmente, não foi observado em nossa experiência nenhum caso de 

deslocamento ou embolização imediata do oclusor. Isto se deveu 

indiscutivelmente à seleção criteriosa dos pacientes, ao próprio mecanismo 

de fixação da prótese no defeito e à escolha do diâmetro adequado do 

dispositivo em relação ao DE. 

Além disto, não foram verificados danos funcionais ou perfurações 

das estruturas cardíacas relacionadas com o implante da prótese 

Amplatzer®. 

Na literatura, a incidência de deslocamentos ou embolizações 

necessitando     de     resgate     com     este     dispositivo     variou     entre 

1,1% e 2,2%, sendo inferior às verificadas com outras próteses128, 130. 

Carminati e cols62 utilizando a CardioSEAL e a Starflex observaram 

embolização  em  4%  dos  casos;  Rao  e  cols68  com  a  Buttoned  Device 

 



 

em 7%; Mendelsohn e cols81 com a Das Angel Wings em 11% e, 

finalmente, Sievert e cols74 obtiveram o pior resultado com a ASDOS sendo 

o deslocamento da prótese notado em 13% dos casos. 

Nos raros episódios nos quais se descreveu a embolização do 

dispositivo Amplatzer, este encontrava-se na artéria pulmonar e foi 

resgatado na maioria das vezes por via percutânea131. Berger e cols132 

descreveram um caso, no qual o oclusor migrou para a cavidade ventricular 

esquerda e foi retirado pela artéria femoral sem danos às valvas mitral ou 

aórtica. É oportuno afirmar-se que em nenhum dos casos mencionados na 

literatura foram detectadas alterações hemodinâmicas relevantes, sendo o 

resgate percutâneo ou cirúrgico realizados não emergencialmente130, 132. 

A ausência de danos funcionais às estruturas cardíacas adjacentes ao 

septo interatrial ou perfurações devem ser atribuídas ao formato 

arredondado dos discos oclusores e à termoelasticidade do Nitinol, o que 

constitui-se em uma grande vantagem em relação aos demais modelos 

investigados. A respeito disto, Ruiz e cols129 relataram o comprometimento 

funcional da valva mitral em um caso isolado no qual foi necessária a 

retirada cirúrgica do dispositivo. 

Indiscutivelmente o número de perfurações, com ou sem 

tamponamento, foi superior com as próteses que antecederam a 

Amplatzer.  Rickers  e  cols82  descreveram  este  tipo  de  complicação  em 

4% dos pacientes com o oclusor Das Angel Wings, que por este motivo 

teve o seu desenho modificado. Sievert e cols74 com a ASDOS obtiveram 

perfuração do AE em 1,2% dos casos e, finalmente, Rao e cols68 analisando 



     

180 procedimentos com a Buttoned Device observaram esta grave 

complicação em 1,1% dos pacientes. 

 

5.5 Fluxo residual 

 

O fluxo residual imediato verificado em 54,1% (26/48) dos pacientes 

desta série foi possivelmente relacionado, na grande maioria dos casos, à 

trombose insuficiente ou ainda não totalmente efetivada pelo próprio 

dispositivo. Esta hipótese foi corroborada pelo fato de que em 45,8% (22/48) 

deles,  o  fluxo  residual  era  de  grau  mínimo  ou  discreto  e,  destes, 

18,7% (9/48) estavam localizados na porção central ou ocorriam pela malha 

da   prótese.   O   porcentual   de   fechamento   completo   do   defeito 

(45,9%) imediatamente após o implante, está de acordo com a literatura, na 

qual os valores oscilam entre 20,4% a 81,3%131, 133. Taxas semelhantes 

foram obtidas por Carminati e cols62 (59%) com a CardioSEAL, Rickers e 

cols82 (73%) com a Das Angel Wings, Sievert e cols74 (63%) com a 

ASDOS e Rao e cols68 (55%) com o dispositivo Buttoned Device. 

A alteração mais significativa do fluxo residual ocorreu logo após as 

primeiras 24 horas, sendo observada queda acentuada na sua incidência de 

54,1% (26/48) após o procedimento para 25% (12/48) dos casos ao final do 

primeiro  dia  do  implante.  Assim,  o  fechamento  completo  do  defeito  em 

24 horas verificou-se em 75% (36/48) dos pacientes, sendo concordante 

com as experiências de Fischer e cols115 e Chan e cols131, nas quais estes 

porcentuais corresponderam a 74% e 85% respectivamente. 

 



 

A oclusão dentro das 24 horas deve-se principalmente à ação 

trombogênica exercida pelas fibras de poliéster localizadas no interior da 

prótese, conforme demonstraram os estudos experimentais85. Além disto, o 

preenchimento perfeito do defeito pela cintura, devido à auto-expansibilidade 

do Nitinol, transformaram defeitos elípticos ou em fenda em formato circular, 

determinando com isto a diminuição da incidência de fluxo residual. 

A efetividade imediata do dispositivo foi comprovada pelo fato de que 

dos nove pacientes que exibiram fluxo residual imediato pela parte central da 

prótese, nesta investigação, oito demonstraram oclusão completa ao ETT de 

controle antes da alta hospitalar. Carminati e cols62 com os dispositivos 

CardioSEAL e Starflex obtiveram oclusão completa em 69% dos casos, no 

mesmo período de observação. 

A magnitude do fluxo residual imediato foi determinante do 

fechamento completo do defeito ainda no período intra-hospitalar. Esta 

afirmação baseia-se na observação de que em 11 pacientes que exibiam 

fluxo residual mínimo, houve a persistência deste em apenas um caso logo 

após as primeiras 24 horas. Já, considerando-se o fluxo residual discreto, 

presente em onze pacientes imediatamente após o implante, a oclusão 

completa verificou-se em apenas três, enquanto que nos quatro casos com 

fluxo residual moderado, o fechamento foi observado somente em um deles. 

Além disto, a persistência do fluxo residual no momento da alta 

hospitalar também está relacionado a fatores, como a excentricidade 

acentuada do defeito, pequenas frestas que não foram totalmente cobertas 

pela prótese ou a presença de minúsculos orifícios associados, que 



     

passaram despercebidos à avaliação pelo ETE previamente ou durante o 

procedimento. 

É importante salientar também que no ETT de controle antes da alta 

hospitalar, não se evidenciou aumento do grau do fluxo residual devido a 

deslocamento adicional ou embolização do dispositivo. Este dado parece 

associar-se não só à seleção adequada de defeitos com bordas suficientes 

para o ancoramento, mas também a escolha apropriada do diâmetro da 

prótese e o posicionamento correto do oclusor em relação ao septo 

interatrial. 

A manutenção do mesmo porcentual de fluxo residual global avaliado 

pelo ETT, ao término do primeiro mês, é explicada não só pela extinção dos 

mecanismos trombogênicos de oclusão imediata do dispositivo já discutidos, 

mas também decorrente da endotelização, que só se completa ao redor do 

terceiro e sexto meses após o implante. Isto foi confirmado indiretamente 

pelo ETE, realizado neste período em todos os pacientes, por meio do qual 

ficou demonstrada a redução do grau do fluxo residual de discreto para 

mínimo em um só caso e a oclusão completa em outro, cujo fluxo era de 

intensidade moderada. 

Ao final do 12º mês de evolução, o fluxo residual global reduziu-se 

significativamente  de  22,9%  (11/48)  verificado  no  terceiro  mês,  para 

14,5% (7/48) dos pacientes (p < 0,045). Destes, 4,1% (2/48) eram de grau 

moderado, sendo que em um deles foi implantada a prótese de maior 

diâmetro de nossa casuística (36 mm). O outro paciente era portador de 

múltiplas fenestrações e o fluxo residual manteve-se provavelmente pelo fato 

 



 
 

de o dispositivo não ter coberto todos os orifícios. Dos 8,3% (4/48) pacientes 

que permaneceram com fluxo residual discreto, um era portador de fibrilação 

atrial crônica e estava sob regime de anticoagulação oral prévia ao implante, 

que foi mantido durante todo o seguimento clínico, constituindo-se na causa 

provável da manutenção do fluxo residual. Nos três casos restantes, 

existiam fatores que poderiam determinar a manutenção do fluxo residual 

discreto, a saber: implante de duas próteses com cavalgamento mínimo 

entre ambas, pequeno deslocamento de ambos os discos em posição 

superior para o AD e utilização de um dispositivo com diâmetro > 4 mm em 

relação ao DE em outro paciente. 

Considerando o porcentual de fechamento completo do defeito ao 

redor dos 12 meses, que correspondeu a 85,4% (41/48), pudemos observar 

que o resultado obtido é comparável aos já verificados na literatura com a 

prótese Amplatzer. Nestas publicações, Walsh e cols108 e Chan e cols131 

obtiveram oclusão completa após um ano em mais de 90% dos pacientes. 

O resultado tardio obtido com este procedimento, considerando-se 

apenas o fechamento completo, é muito superior quando comparado com as 

próteses tipo ASDOS (72%), CardioSEAL e Starflex (79,5%); é 

equivalente à Das Angel Wings de segunda geração (86%) e à Buttoned 

Device de quarta geração (90%)62, 69, 74, 84. 

 

 

 

 



     

5.6 Considerações sobre a involução do ventrículo direito 

 

Outro aspecto importante a ser discutido, e que reflete diretamente a 

eficácia do dispositivo Amplatzer, está relacionado com a involução do 

tamanho das câmaras direitas observada em certa medida logo após o 

fechamento do defeito e adicionalmente durante o seguimento clínico. 

Procuramos demonstrar estas alterações favoráveis considerando os 

achados do ECG, do RX do tórax e do ETT. 

O declínio progressivo na incidência da sobrecarga atrial direita 

(SAD), de sobrecarga ventricular direita (SVD), da detecção do DCRD e do 

deslocamento do SÂQRS médio de 66,8º (DP 07º) para 54,9º (DP 05º) aos 

12 meses constituíram-se em dados indiretos importantes para demonstrar a 

melhora das condições hemodinâmicas ao ECG. Isto se explica porque as 

alterações eletromecânicas decorrentes da diminuição importante ou 

abolição da sobrecarga volumétrica imposta ao coração direito estão 

diretamente relacionadas com a melhor condução do estímulo elétrico 

proveniente do nó sinoatrial para os feixes das cavidades atriais e dos 

ventrículos. Esta também é a razão da diminuição considerável dos 

episódios de arritmias no seguimento clínico134. 

Veldtman e cols135 utilizando a prótese CardioSEAL relataram 

igualmente alterações favoráveis no ECG como a diminuição significativa do 

intervalo PR, o encurtamento da duração do complexo QRS e a ausência de 

sinais compatíveis com SAD após seis meses do implante. Dhillon e cols136 

com a Amplatzer, observaram tardiamente deslocamento significativo do 

 



 

SÂQRS médio para a esquerda no plano frontal, sem contudo relatarem 

alterações na duração dos complexos QRS. Analogamente, Gatzoulis e 

cols137 analisando a evolução tardia de 39 casos submetidos ao tratamento 

cirúrgico, verificaram a diminuição significativa da duração dos complexos 

QRS, poucos dias após. 

Considerando as alterações radiológicas observadas neste estudo, 

ficou demonstrado que já 24 horas após a oclusão do defeito houve 

decréscimo significativo do número de pacientes com ICT > 0,50. Este 

achado explica a rápida involução que experimentaram as câmaras direitas, 

logo após o fechamento da CIA pelo dispositivo Amplatzer. 

Gatzoulis e cols137 na série cirúrgica, verificaram que nos primeiros 

dias subseqüentes à intervenção cirúrgica ocorria como que 

paradoxalmente, um discreto aumento do ICT, com sua diminuição somente 

observada após o terceiro mês. Confrontando os nossos com estes 

resultados, podemos inferir pela influência negativa da cardioplegia e da 

circulação extracorpórea sobre a remodelação funcional negativa do VD. 

Dhillon e cols136 em um estudo comparativo de oclusão cirúrgica e 

percutânea de CIA concluíram que há diminuição importante da 

contratilidade do VD, avaliada pelo ETT, imediatamente após nos casos 

submetidos à operação. Estas alterações decorrem da piora da função 

contrátil do componente longitudinal das fibras miocárdicas que compõem a 

maioria dos feixes musculares do VD138. As razões principais deste achado 

pós-operatório foram atribuídas à isquemia e às arritmias decorrentes da 



     

cardioplegia, tendo como conseqüência imediata a piora das funções 

sistólica e diastólica do VD após a intervenção cirúrgica139, 140. 

No que diz respeito às alterações ecocardiográficas que ocorreram 

após o fechamento do defeito, algumas considerações devem ser feitas 

sobre o movimento paradoxal do septo que, por sua vez, está diretamente 

relacionado com a sobrecarga volumétrica imposta ao VD. Este achado, 

observado inicialmente em nossa experiência em 65,9% (31/47) dos casos, 

estava presente em apenas 10,6% (5/47) dos pacientes após 12 meses, 

indicando a adaptação desta câmara às novas condições hemodinâmicas. A 

redução súbita do VD seria o fator principal para a normalização do 

movimento septal141. Ainda a esse respeito, observa-se que logo após a 

oclusão do defeito pelo tratamento cirúrgico ou pela via percutânea, as 

funções sistólica e diastólica do septo interventricular encontram-se 

igualmente deprimidas. A explicação para este fato é que a alteração da 

dinâmica do septo interatrial proporcionada por qualquer forma de oclusão 

interferirá diretamente na movimentação desta estrutura cardíaca136. 

Em nosso estudo, as dimensões do VD, expressas por intermédio do 

DDVD e do % DDVD, decresceram significativamente logo após as primeiras 

24 horas (p < 0,001), decorrentes diretamente, da diminuição súbita da 

sobrecarga volumétrica das câmaras direitas e da rápida adaptação destas à 

nova condição hemodinâmica. Diminuições adicionais foram observadas nos 

demais períodos, atingindo-se a normalização destas dimensões 

gradativamente, entre o terceiro e o 12º meses após o procedimento. 

 



 

É importante salientar nesta investigação, a relação existente entre 

FP/FS e o % DDVD. Os pacientes que exibiram relação FP/FS menor que 

dois, apresentaram as medidas do % DDVD significativamente menores em 

todos os períodos de observação, em comparação aos pacientes, nos quais 

esta relação era maior ou igual a dois. A normalização das dimensões do VD 

foi atingida no terceiro mês no grupo com FP/FS < 2, enquanto que nos 

casos     com     FP/FS     ≥     2     isto     só     foi     verificado     após     os 

12  meses (p = 0,004). 

O mesmo foi observado quando avaliamos a relação entre o diâmetro 

da prótese e o % DDVD. A normalização do % DDVD do grupo no qual 

foram implantadas as próteses menores (< 20mm) ocorreu por volta do 

terceiro  mês,  enquanto  que  no  conjunto  dos  casos  com  próteses 

maiores (≥ 20mm), as dimensões do VD ainda não tinham normalizado ao 

final dos 12 meses (p = 0,034). 

Considerando estes resultados, podemos afirmar que nos pacientes 

com relação FP/FS elevada, grande fluxo sangüíneo direcionado no sentido 

esquerdo-direito  e  defeitos  de  dimensões  acentuadas,  a  normalização 

do % DDVD deverá ocorrer em um intervalo de tempo mais prolongado, 

provavelmente pela maior distensão do VD verificada nestas situações. 

Quanto à velocidade das mudanças das dimensões do VD, Veldtman 

e cols135 observaram que estas medidas diminuíram significativamente, em 

relação aos valores obtidos previamente, em cerca de 30 dias, quando os 

valores aproximavam-se dos normais. Após um ano, apenas 29% (8/28) dos 

casos ainda exibiam aumento das medidas do VD, quando comparados aos 



     

62% (23/37) verificados antes do procedimento (p < 0,001). Todos estes 

pacientes apresentavam idade superior a 40 anos na época do implante, 

sugerindo que existem dificuldades no remodelamento do VD após longo 

período com sobrecarga volumétrica. 

Neste aspecto, a nossa experiência teve achados semelhantes, pois 

antes do procedimento, 87,5% (42/48) dos casos apresentavam aumento do 

%  DDVD,  enquanto  que  após  o  período  de  12  meses  este  número 

reduziu-se para 42,2% (19/45) (p < 0,001). Este resultado vem reforçar ainda 

mais a efetividade da oclusão percutânea da CIA com a prótese Amplatzer. 

Corroborando com este achado, em um estudo experimental recente, 

Rickers e cols142 demonstraram também a diminuição significativa dos 

volumes do AD e do VD, utilizando a RNM logo após o fechamento de CIA 

com a prótese Amplatzer. 

Para finalizar as observações sobre a involução do VD, deve-se 

considerar  que  pela  baixa  incidência  de  fluxo  residual  observada  aos 

12 meses, não foi possível investigar se a redução destas medidas ocorreu 

de modo semelhante nos casos nos quais se verificou o fechamento 

completo do defeito e naqueles nos quais havia fluxo residual persistente. 

Sobre este aspecto, ainda existem divergências, pois enquanto Pedra e 

cols58 utilizando a prótese CardioSEAL demonstraram que os pacientes 

com oclusão completa evidenciaram redução mais significativa das 

dimensões do VD quando comparados aos que permaneceram com fluxo 

residual, Veldtman e cols135 afirmaram que não havia relação entre a 

involução do VD e a presença de fluxo residual. 

 



 

 

5.7 Complicações tardias 

 

A ausência de complicações maiores ao final do período de 

observação constituiu-se num dos principais achados que atestam a 

segurança do dispositivo Amplatzer no fechamento percutâneo da CIA 

ostium secundum. Na literatura não extensa com o uso deste instrumental, 

muito poucas complicações tem sido relatadas. Aggoun e cols143 

mencionaram a ocorrência de perfuração da aorta acompanhada de 

hemólise, três semanas após a oclusão com sucesso da CIA com a prótese 

Amplatzer em um paciente. Esta complicação necessitou de cirurgia de 

emergência, para reparo da fístula entre o seio não coronariano de Valsalva 

e o AE. Wilkinson e cols93 publicaram um caso de uma criança que 

desenvolveu EI, seis semanas após o implante com dispositivo Amplatzer, 

em conseqüência de sepsis. É importante salientar-se que este processo 

instalou-se antes de ser completada a endotelização. Masura e cols92 em um 

seguimento clínico de seis meses não observaram nenhum caso de EI ou 

embolização tardia, com a mesma prótese em investigação. Já Du e cols120 

relataram um caso de embolização tardia uma semana após o implante 

durante prática esportiva; prótese foi resgatada percutaneamente sem outras 

complicações. Chessa e cols65 mencionaram também um caso de 

tromboembolização para membro inferior esquerdo, um ano após o implante 

de um dispositivo Amplatzer, que necessitou de tromboembolectomia. 



     

Com as demais próteses em investigação, Sievert e cols74 avaliando 

200 pacientes tratados com o dispositivo ASDOS, mostraram a incidência 

de EI em 1% deles. Bohm e cols144 relataram um caso de perfuração tardia 

do AE, seguida de tamponamento três meses após o implante com este 

mesmo oclusor que implicou em operação de emergência. Pedra e cols58 

com a prótese CardioSEAL descreveram a ocorrência de tamponamento 

cardíaco causado por perfuração do teto do AE por uma das hastes da 

prótese em uma criança, seis meses após o implante. Nessa casuística 

houve ainda a necessidade de intervenção cirúrgica em três outros 

pacientes sendo dois por posicionamento inadequado e um por 

embolização, seis meses após o implante deste mesmo oclusor. 

Considerando as complicações menores, em nossa experiência, 

devemos salientar a detecção pelo ETT de rotina de derrame pericárdico de 

pequenas proporções em apenas um paciente, após três meses de 

evolução. O mecanismo deste achado não foi totalmente esclarecido, pois o 

procedimento transcorreu sem intercorrências e em nenhum momento foi 

notada a presença de líquido no espaço pericárdico, ao ETE. 

As taquiarritmias atriais são as complicações mais freqüentemente 

verificadas na evolução tardia após o implante da prótese Amplatzer128. Em 

nossa experiência, somente 4,2% (2/48) dos pacientes desenvolveram 

episódios de curta duração de taquicardia supraventricular paroxística 

controladas com medicamentos antiarrítmicos. Este achado foi citado em 

outro relato, que mencionou a presença de taquiarritmias de origem atrial em 

6,6% dos casos, durante os primeiros três meses de evolução119. 

 



 

 

5.8 Perspectivas 

 

A monitoração com o ETE durante a oclusão percutânea dos defeitos 

septais interatriais, tanto com a sonda biplanar como com a multiplanar, têm 

sido de fundamental importância na nossa experiência, tanto para a 

confirmação do posicionamento ideal do dispositivo sobre as bordas do 

defeito, como também para a perfeita localização e quantificação do fluxo 

residual, objetivando a sua liberação definitiva.  

Muito recentemente, Mullen e cols123 descreveram a utilização das 

imagens do ecocardiograma intracardíaco na monitoração do fechamento da 

CIA ostium secundum com as próteses Amplatzer e CardioSEAL. Houve 

concordância dos achados do ecocardiograma intracardíaco e do ETE 

quanto à avaliação do posicionamento do defeito em relação ao septo, 

quanto às medidas dos defeitos e respectivas bordas e na identificação do 

fluxo residual. As imagens obtidas apresentaram melhor definição com este 

novo método, principalmente na região posterior do septo, próxima à 

desembocadura da VCI. A principal vantagem do ecocardiograma 

intracardíaco em relação ao ETE, apesar daquele ainda necessitar um 

introdutor calibroso (11F), é de que nos futuros implantes protéticos em 

adultos, não haverá a necessidade de anestesia geral para a sua realização. 

Também agora em 2003, Rickers e cols142 demonstraram 

experimentalmente a aplicabilidade do RNM no diagnóstico morfológico da 

CIA, no acompanhamento do implante da prótese Amplatzer e na detecção 



     

das alterações volumétricas das câmaras direitas, após a oclusão do defeito 

atrial criado artificialmente, com imagens de qualidade superior às obtidas 

atualmente com o ETE. 

Estes novos métodos diagnósticos certamente deverão simplificar a 

técnica de implante protético, melhorando a qualidade das imagens, 

explorando regiões pouco acessíveis ao ETT e ETE e eliminando 

definitivamente a fluoroscopia e a anestesia geral na maioria dos 

procedimentos. 

Novas linhas de investigação abrem-se a partir dos achados deste 

trabalho como estudos comparativos e randomizados do dispositivo 

Amplatzer® com o tratamento cirúrgico, com outras próteses e também a 

aplicação do tratamento percutâneo em pacientes com idade ≤ 2 anos.  

 

5.9 Implicações para a prática clínica 

 

Com o indiscutível aperfeiçoamento contínuo e progressivo oferecido 

pela Bioengenharia, as próteses intracardíacas destinadas à oclusão dos 

defeitos septais atriais localizados na fossa oval, terão papel crescente no 

tratamento desta afecção. Hoje estima-se que cerca de 80% das CIAs tipo 

ostium secundum são passíveis de fechamento percutâneo132. Isto, 

associado a evolução técnica dos operadores, torna o método uma 

alternativa terapêutica segura e eficaz ao tratamento cirúrgico, em casos 

selecionados. 

 



 

O dispositivo Amplatzer investigado nesta série mostrou-se em 

diversos aspectos, uma opção muito atraente, quando comparado aos 

demais dispositivos até então utilizados. A simplicidade no implante implica 

em curva de aprendizado rápida e observa-se altas taxas de sucesso técnico 

com baixa incidência de fluxo residual ao término dos 12 meses. Este fato 

relaciona-se ao seu desenho que possibilita um modo único de ocluir o 

defeito. Além disto, a diversidade de tamanhos disponíveis é outro aspecto 

que amplia o espectro de suas indicações. Também, é notável a sua 

versatilidade no fechamento de orifícios excêntricos, de grandes dimensões, 

multifenestrados e associados a aneurismas da fossa oval, não 

proporcionando dificuldades técnicas adicionais. 

Acresce-se a isto, a comparação de sua efetividade tardia também 

comprovada pela redução rápida e significativa das dimensões do VD, 

traduzida principalmente pela diminuição do ICT e do % DDVD logo já nas 

primeiras 24 horas após o implante. 

Ainda que um estudo comparativo seja de interesse, a supremacia da 

prótese Amplatzer sobre as demais que se encontram em investigação 

pode ser deduzida pela segurança por ela oferecida, expressa pela ausência 

de complicações maiores, mínima incidência de complicações menores e 

mortalidade nula, o que torna este modelo no que mais se aproxima do 

conceito de dispositivo ideal para esta finalidade. 

As vantagens do fechamento percutâneo dos defeitos atriais da fossa 

oval, utilizando o dispositivo Amplatzer, dispensando o que caracteriza o 



     

método cirúrgico, reforça suas vantagens, por evitar a toracotomia, a 

circulação extracorpórea e a morbidade relacionada à operação. 

Talvez a única desvantagem desta técnica em relação ao tratamento 

cirúrgico,  seriam  os  seus  custos  iniciais,  entretanto  é  possível  que  a 

custo-efetividade tardia também lhe seja favorável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

 

 
 
 
 
 
 



     

 

 

 

 

A eficácia da prótese Amplatzer® é traduzida pelo(a): 

1. rápida e significativa involução do fluxo residual nas primeiras 

24 horas e adicionalmente do terceiro ao 12º meses de 

evolução; 

2. alto porcentual de sucesso técnico (97,8%); 

3. importante e favorável repercussão clínica, com 

desaparecimento do sopro sistólico em foco pulmonar em 

85,4% e do desdobramento amplo e fixo em 89,6% dos casos; 

ausência do distúrbio de condução do ramo direito em 54,2% e 

a significativa redução da área cardíaca em 64,4% dos 

pacientes; 

4. expressivo impacto nas dimensões ecocardiográficas do VD 

que atinge diâmetros normais entre o terceiro e o 12º meses de 

evolução. 

A segurança é identificada pela: 

5. ausência de qualquer instabilidade, deslocamento ou 

embolização do dispositivo tanto na observação imediata como 

na tardia e pela baixa incidência de arritmias (4,2%), nenhuma 

de alta gravidade e todas reversíveis com tratamento clínico, 

 

 
 
 
 
 
 



 

sendo que nenhuma outra complicação precoce ou tardia é 

verificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 ANEXOS 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO A Formulário de consentimento do paciente ou responsável 
autorizando o tratamento da comunicação interatrial com a 
prótese Amplatzer 

 
Nome do participante:     Data: 

 

INTRODUÇÃO: 
O seu problema cardíaco pode ser tratado com o uso de uma prótese. Trata-se da 

AMPLATZER, prótese oclusora septal capaz de ocluir o seu defeito do septo atrial. 

Esse formulário foi lhe dado para que você tome conhecimento e para solicitar o 

seu consentimento por escrito. O seu consentimento será documentado pela sua 

assinatura na última página desse formulário após você ter lido esse informe e 

compreendido totalmente o tipo de tratamento o qual será submetido. 
 

DESCRIÇÃO DO ESTUDO: 

A prótese Amplatzer está sendo usada em todo o mundo, mais de 4.000 pacientes 

já a receberam com resultados excelentes. 

A AMPLATZER é uma prótese auto-expansiva tipo duplo disco feita de uma malha 

de fios de nitinol. Os dois discos são unidos por um corpo conector. Os discos e o 

corpo são unidos por um tecido. Esse tecido usado no dispositivo é o mesmo 

utilizado pelos cirurgiões para fechar os defeitos septais. A AMPLATZER ficará 

incorporada no coração. 

O procedimento é praticado no laboratório de cateterismo cardíaco. Uma sonda 

capaz de emitir imagens ecocardiográficas do seu coração será introduzida no seu 

esôfago. Um cateter será introduzido pela sua veia da virilha e um angiograma será 

realizado para visualização do defeito. Serão obtidas as pressões e o conteúdo de 

oxigênio das câmaras cardíacas. O procedimento será realizado sob anestesia 

geral. 

O tamanho do defeito é obtido com a ajuda de um cateter balão que insuflado 

permitirá a medição do orifício. Uma prótese de tamanho apropriado é levada pelo 

cateter e posicionada no meio do átrio esquerdo. O disco esquerdo liberado é 

puxado contra a septo atrial. O disco direito é então liberado. Quando a equipe 

médica se encontrar satisfeita com a posição da prótese esta será solta do sistema 

liberador. A duração do procedimento é de aproximadamente 1 a 2 horas. 

continua 

 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO A continuação 
 
Após a recuperação da anestesia e repouso de 4 horas, você poderá sentar-se e 

até andar. Se não houver nenhuma complicação você poderá ser liberado para ir 

para casa no dia seguinte ao procedimento. Na manhã seguinte antes da alta um 

RX do tórax e um ecocardiograma serão realizados para confirmar a posição do 

dispositivo. 

 
SEGUIMENTO: 
O estudo clínico necessita de um seguimento com exames 24 horas, 1 mês, 3 

meses e 1 ano e anualmente após o implante. Esse seguimento será compreendido 

por exame físico, eletrocardiograma, RX do tórax, e ecocardiograma e por ser muito 

importante para você e para a nossa Instituição não deve ser interrompido sem 

motivo que justifique. 

 
BENEFÍCIOS ESPERADOS: 
A maior vantagem desse procedimento é trata-se de uma técnica não cirúrgica 

como alternativa ao tratamento cirúrgico convencional. Desse modo evita-se a dor 

da cirurgia, o longo período de hospitalização que gira em torno de 6 a 8 dias, 

permitindo que você fique no hospital por apenas 24 horas. O procedimento é mais 

barato que a cirurgia, não necessita de transfusão sangüínea e dura apenas 1 a 2 

horas. Além disso evita-se uma cicatriz cirúrgica em seu tórax. 

 

RISCOS POTENCIAIS: 
Embora raros são complicações do procedimento: alergia ao contraste, 

tromboembolismo cerebral, sangramento no local do introdutor, vazamentos de ar 

para vasos sangüíneos e coração. Arritmias cardíacas, infecção, lesão de artérias, 

nervos ou veias da virilha ou do pescoço necessitando reparo cirúrgico, perfuração 

do esôfago pela sonda de ecocardiografia e cardíaca pelos guias para cateterismo. 

Também existem riscos relacionados a anestesia. Se durante o procedimento a 

prótese se deslocar ou se desalojar você necessitará de cirurgia para remove-la. 

Não ocorreram óbitos. 

continua 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO A conclusão 
 
PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS: 
A única alternativa ao fechamento percutâneo é a cirurgia cardíaca aberta. Nessa 

situação faz-se necessária a utilização de circulação extracorpórea. Além do 

incômodo da incisão cirúrgica, são necessários 6 a 8 dias de hospitalização. O 

tratamento cirúrgico é seguro com uma mortalidade menor que 1%. Se você sofre 

de algumas doenças como problemas pulmonares, diabetes, insuficiência renal, 

etc., os riscos cirúrgicos aumentam. 

 
COM QUEM CONTACTAR: 
Se você tiver qualquer dúvida, preocupação em relação ao implante da prótese 

favor contactar: 

 

___________________________________  ________________ 

Investigador: Dr. Sérgio Luiz Navarro Braga  Telefone: 5085-4114 
 
 

Eu li e entendi as condições acima citadas e, voluntariamente dou meu 

consentimento por escrito para realização do procedimento. 

 

Assinatura do paciente ou responsável: ________________ Data: ________ 

Nome por extenso: _____________________________________________ 

Testemunha: _____________________________________ Data: ________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO B Dados demográficos, número de defeitos (Nº CIA), diâmetro 
transverso (DT), diâmetro longitudinal (DL), diâmetro estirado 
(DE), diâmetro da prótese (Dpr), relação fluxo pulmonar/fluxo 
sistêmico (FP/FS) e relação resistência pulmonar/resistência 
sistêmica (RP/RS) dos 49 pacientes selecionados para o 
implante da prótese Amplatzer 

 

 
Iniciais 

 
Sexo 

 
Idade 
(anos) 

Peso Estatura
(m) 

Nº CIA
 

DT 
(mm)

DL DE 
(mm) 

Dpr 
(mm) 

FP/FS 
 

RP/RS
 

1 MARS F 5 24 1,20 1 13,5 17,0 19 3,46 0,03 
2 M 13 38 1,50 1 9,4 8,6 16 1,33 0,11 
3 DR F 27 1,35 1 6,0 8,7 12,3 13 0,06 
4 LGF M 

Nº 
(kg) (mm)

11,0
ASS 14,0 

10 1,25 
7 20 1,19 1 7,8 10,3 12,4 13 3,20 0,04 

5 AMFG M 50 69 1,65 1 20,0 14,0 23,0 24 2,38 0,04 
6 TMS F 9 21 2 13,0 11,5 21,0 22 3,25 0,04 
7 DCL F 12 27 1,37 1 16,0 16,0 27,0 24 1,58 0,07 
8 LAP F 10 31 1,28 1 14,8 13,4 21,0 22 2,30 0,06 
9 ACOPC F 29 58 1,61 1 22,0 18,0 26,0 26 2,31 0,13 
10 MAB M 7 22 1,17 1 14,4 16,3 20,0 20 2,41 0,07 
11 AM F 21 68 1,75 1 21,5 20,7 25,3 26 2,45 0,03 
12 LGS F 7 22 1,23 1 13,5 15,5 18,7 19 1,46 0,08 
13 HAF M 3 20 1,05 1 13,3 9,5 20,0 20 1,67 0,10 
14 REBC F 16 54 1,67 1 20,0 16,0 26,0 26 2,60 0,04 
15 DAS F 14 37 1,45 1 12,4 11,2 18,0 18 1,50 0,06 
16 CCNJ F 10 39 1,50 3     10,5 14 1,39 0,01 
17 DOS M 6 23 1,22 3     14,0 15 1,38 0,10 
18 BAC F 46 59 1,41 1 10,4 9,8 24,0 24 1,92 0,01 
19 PCPL F 15 44 1,51 1 6,0 7,0 14,5 16 1,27 0,11 
20 JBS F 16 53 1,59 1 18,6 16,0 20,4 24 1,73 0,03 
21 ARPB F 36 53 1,53 1 12,3 10,4 18,8 20 1,41 0,02 
22 FOS F 19 52 1,64 1 17,0 20,0 22,0 22 1,80 0,03 
23 HS M 56 80 1,78 1 26,3 26,3 22,6 24 1,94 0,11 
24 RMZS F 36 64 1,72 1 11,8 9,5 18,1 19 2,00 0,05 
25 CMM M 8 35 1,28 1 9,6 13,0 16,0 17 2,30 0,09 
26 TOS F 46 55 1,40 1 13,7 14,0 23,0 24 1,86 0,07 
27 TMR F 7 22 1,21 1 14,4 12,0 17,2 18 2,00 0,05 
28 GU F 17 52 1,64 3 8,4 12,0 22,0 24 3,50 0,14 
29 FCMM M 41 56 1,63 1 15,5 16,0 19,0 20 2,25 0,03 
30 MYN F 25 53 1,52 1 13,7 14,0 20,0 22 1,64 0,05 
31 ACRM F 9 25 1,25 1 14,0 12,8 19,8 22 1,86 0,08 
32 LST F 11 63 1,58 1 19,6 19,0 19,0 19 1,85 0,13 
33 ESM M 54 76 1,56 1 23,0 17,0 26,0 26 2,89 0,10 
34 TDP F 13 40 1,50 1 14,0 11,0 18,3 19 1,58 0,05 
35 JRF M 4 19 1,05 1 10,0 9,0 12,6 13 2,20 0,02 

1,23 
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ANEXO B conclusão 
 
 

Nº 
 

Iniciais 
 

Sexo 
 

Idade 
(anos) 

Peso
(kg)

Estatura
(m) 

Nº CIA
 

DT 
(mm)

DL 
(mm)

DE 
(mm) 

Dpr 
(mm) 

FP/FS 
 

RP/RS
 

36 MGOV F 46 49 1,54 1 18,0 23,0 26,0 28 2,27 0,08 
37 CALP M 10 41 1,36 1 17,3 17,6 19,0 20 2,36 0,04 
38 VP M 46 88 1,71 1 15,6 27,0 27,0 30 2,38 0,07 
39 LSM M 17 60 1,63 1 10,0 13,0 15,5 17 1,67 0,05 
40 FDS M 5 17 1,06 1 10,4 10,1 14,0 16 2,00 0,04 
41 FDS M 4 22 1,15 1 8,7 9,4 11,0 11 1,42 0,02 
42 LAPJ M 14 61 1,80 1 26,0 28,0 36,0 36 2,22 0,05 
43 CDRT M 34 90 1,78 1 17,6 17,6 18,0 20 2,08 0,10 
44 BFR F 5 22 1,08 1 15,0 15,0 17,0 19 1,85 0,04 
45 SMGS F 50 59 1,59 1 15,0 11,0 18,5 19 1,39 0,06 
46 SCA F 9 29 1,37 1 16,0 15,0 22,0 22 2,15 0,05 
47 PFMF M 17 62 1,67 1 6,8 8,0 10,0 12 1,15 0,09 
48 DGS F 12 36 1,45 1 12,0 10,3 15,3 16 1,40 0,01 
49 FBM M 8 40 1,40 1     19,0 20 2,67 0,05 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO C Evolução do fluxo residual considerando-se a sua magnitude 
durante os diversos períodos de avaliação nos 48 pacientes 
submetidos ao implante da prótese Amplatzer nos quais se 
verificou o sucesso técnico 

 
 
 

Nº 
 

INICIAIS
 

Fluxo residual 
imediato 

fluxo residual 
24 horas 

fluxo residual
1 mês 

fluxo residual 
3 meses 

fluxo residual 
12 meses 

1 MARS ausente ausente ausente ausente ausente 
2 ASS ausente ausente ausente ausente ausente 
3 DR ausente ausente ausente ausente ausente 
4 LGF pequeno pequeno pequeno pequeno ausente 
5 AMFG mínimo ausente ausente ausente ausente 
6 TMS pequeno pequeno pequeno pequeno pequeno 
7 DCL mínimo ausente ausente ausente ausente 
8 LAP pequeno pequeno pequeno pequeno pequeno 
9 ACOPC ausente ausente ausente ausente ausente 
10 MAB pequeno pequeno pequeno ausente ausente 
11 AM ausente ausente ausente ausente ausente 
12 LGS ausente ausente ausente ausente ausente 
13 HAF pequeno pequeno pequeno mínimo ausente 
14 REBC mínimo ausente ausente mínimo mínimo 
15 DAS pequeno ausente ausente ausente ausente 
16 CCNJ mínimo mínimo mínimo ausente ausente 
17 DOS mínimo ausente ausente ausente ausente 
18 BAC ausente ausente ausente mínimo ausente 
19 PCPL moderado ausente ausente ausente ausente 
20 JBS moderado pequeno pequeno pequeno pequeno 
21 ARPB mínimo ausente ausente ausente ausente 
22 FOS ausente ausente ausente ausente ausente 
23 HS ausente ausente ausente ausente ausente 
24 RMZS ausente ausente ausente ausente ausente 
25 CMM ausente ausente ausente ausente ausente 
26 TOS pequeno ausente ausente ausente ausente 
27 TMR pequeno ausente ausente ausente ausente 
28 GU moderado moderado moderado moderado moderado 
29 FCMM pequeno mínimo mínimo mínimo ausente 
30 MYN ausente ausente ausente ausente ausente 
31 ACRM mínimo ausente moderado ausente ausente 
32 LST pequeno pequeno ausente ausente ausente 
33 ESM mínimo ausente ausente ausente ausente 
34 TDP ausente ausente ausente ausente ausente 
35 JRF ausente ausente ausente ausente ausente 
36 MGOV      
37 CALP ausente ausente ausente ausente ausente 
38 VP pequeno pequeno pequeno pequeno pequeno 
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ANEXO C conclusão 
 
 
 

Nº 
 

INICIAIS
 

Fluxo residual 
imediato 

fluxo residual 
24 horas 

fluxo residual
1 mês 

fluxo residual 
3 meses 

fluxo residual
12 meses 

39 LSM mínimo ausente ausente ausente ausente 
40 FDS ausente ausente ausente ausente ausente 
41 FDS ausente ausente ausente ausente ausente 
42 LAPJ moderado moderado moderado moderado moderado 
43 CDRT ausente ausente ausente ausente ausente 
44 BFR ausente ausente ausente ausente ausente 
45 SMGS ausente ausente ausente ausente ausente 
46 SCA mínimo ausente ausente ausente ausente 
47 PFMF ausente ausente ausente ausente ausente 
48 DGS mínimo ausente ausente ausente ausente 
49 FBM ausente ausente ausente ausente ausente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

ANEXO D Medidas do diâmetro diastólico do ventrículo direito (DDVD) em 
milímetros, pré e pós implante da prótese Amplatzer nos 49 
pacientes selecionados e nos 48 pacientes nos quais se 
observou o sucesso técnico 

 
 
 

Nº INICIAIS DDVD Pré DDVD 24 horas DDVD 1 mês DDVD 3 meses DDVD 12 meses
1 MARS 27 24 24 24 24 
2 ASS 27 23 22 22 22 
3 DR 15 14 16 16 12 
4 LGF 22 22 22 21 19 
5 AMFG 40 27 30 30 25 
6 TMS 27 24 23 19 20 
7 DCL 26 24 24 17 20 
8 LAP 25 23 26 27 19 
9 ACOPC 37 37 36 30 32 
10 MAB 27 18 16 16 15 
11 AM 35 31 28 25 22 
12 LGS 23 21 20 17 16 
13 HAF 22 21 20 20 16 
14 REBC           
15 DAS 25 25 25 25 24 
16 CCNJ 24 24 22 23 22 
17 DOS 21 21 21 20 17 
18 BAC 21 22 21 21 21 
19 PCPL 23 24 27 18 18 
20 JBS 23 24 24 15 20 
21 ARPB 27 27 18 17 21 
22 FOS 27 26 21 21 20 
23 HS 35 35 29 29 24 
24 RMZS 26 26 17 22 22 
25 CMM 16 14 14 14 15 
26 TOS 31 31 28 24 24 
27 TMR 26 26 25 16 16 
28 GU 34 33 33 23 22 
29 FCMM 32 32 30 27 25 
30 MYN 22 21 23 18 18 
31 ACRM 24 23 25 19 16 
32 LST 21 20 21 14 14 
33 ESM 40 40 33 33 24 
34 TDP 27 27 23 20 20 
35 JRF 21 20 16 16 15 
36 MGOV 26         
37 CALP 24 16 13 13 11 
38 VP 36 35     33 
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ANEXO D conclusão 
 
 
 

Nº INICIAIS DDVD Pré DDVD 24 horas DDVD 1 mês DDVD 3 meses DDVD 12 meses
39 LSM 24 20 21 21 21 
40 FDS 26 24 20 20 14 
41 FDS 16 14 13 13 14 
42 LAPJ 36 34       
43 CDRT 35 32 23 23 26 
44 BFR 24 18 18 18 18 
45 SMGS 33 30 27 27 19 
46 SCA 29 22 22 22 21 
47 PFMF 20 15 18 18   
48 DGS 20 24 20 20 20 
49 FBM 27 27 26 26 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

ANEXO E Medidas do valor porcentual do diâmetro diastólico do 
ventrículo  direito  normalizado  para  idade,  peso  e  estatura 
(% DDVD) em milímetros, pré e pós implante da prótese 
Amplatzer nos 49 pacientes selecionados e nos 48 pacientes 
nos quais se observou o sucesso técnico 

 
 

Nº INICIAIS
% DDVD 

pré 
% DDVD 
24 horas 

% DDVD 
1 mês 

% DDVD 
3 meses 

% DDVD 
12 meses 

1 MARS 154 137 137 137 137 
2 ASS 133 113 108 108 108 
3 DR 86 77 91 91 71 
4 LGF 145 145 145 138 125 
5 AMFG 176 119 132 132 110 
6 TMS 178 160 151 125 129 
7 DCL 150 138 137 97 114 
8 LAP 143 131 148 154 108 
9 ACOPC 162 162 158 132 139 
10 MAB 131 118 105 105 100 
11 AM 154 136 123 110 98 
12 LGS 131 120 114 97 91 
13 HAF 144 138 131 131 104 
14 REBC           
15 DAS 125 125 123 123 118 
16 CCNJ 120 120 106 113 108 
17 DOS 122 122 121 112 97 
18 BAC 92 96 92 92 92 
19 PCPL 113 116 132 89 89 
20 JBS 101 104 107 66 88 
21 ARPB 119 119 77 73 92 
22 FOS 119 116 94 94 88 
23 HS 154 154 127 127 106 
24 RMZS 114 114 75 97 97 
25 CMM 91 80 80 80 85 
26 TOS 134 134 124 106 106 
27 TMR 146 148 142 92 91 
28 GU 150 145 145 103 97 
29 FCMM 141 141 132 117 110 
30 MYN 97 92 99 79 79 
31 ACRM 137 131 142 106 91 
32 LST 103 98 103 68 68 
33 ESM 176 176 145 145 105 
34 TDP 133 133 113 98 98 
35 JRF 136 130 105 105 95 
36 MGOV 171         
37 CALP 116 77 64 64 54 
38 VP 158 154     145 
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ANEXO E conclusão 
 
 
 

Nº INICIAIS
% DDVD 

pré 
% DDVD 
24 horas 

% DDVD 
1 mês 

% DDVD 
3 meses 

% DDVD 
12 meses 

39 LSM 106 89 92 92 92 
40 FDS 171 158 131 118 93 
41 FDS 105 92 85 92 92 
42 LAPJ 158 150       
43 CDRT 154 141 101 97 114 
44 BFR 158 120 118 118 118 
45 SMGS 145 132 119 106 85 
46 SCA 165 126 126 120 120 
47 PFMF 88 66 80 80   
48 DGS 98 116 98 98 98 
49 FBM 133 133 128 128 98 
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