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RESUMO 
 

 
Costa RN. Estudo comparativo entre os métodos percutâneo e cirúrgico 
no tratamento da comunicação interatrial do tipo ostium secundum em 
crianças e adolescentes: análise da segurança e eficácia clínica e do 
custo-efetividade incremental [tese]. São Paulo: Instituto Dante Pazzanese 
de Cardiologia, Entidade Associada da Universidade de São Paulo; 2014.     
148p. 
 
Introdução: As comunicações interatriais do tipo ostium secundum (CIA-

OS) são tratadas por fechamento percutâneo (FP) ou intervenção cirúrgica 
(IC). Estudos comparando ambos métodos são escassos e avaliações de 
custo-efetividade inexistem na literatura nacional. Objetivos: Realizar uma 
avaliação da segurança e eficácia (ASE) clínica seguida de uma análise de 
custo-efetividade (ACE) incremental comparando o FP e IC sob a 
perspectiva do Sistema Único de Saúde (SUS). Materiais e métodos: ASE - 

Estudo observacional, não randomizado de 2 coortes de crianças e 
adolescentes < 14 anos com CIA-OS tratadas por FP ou IC. A coleta dos 
dados foi prospectiva no FP e retrospectiva no IC. ACE - Realizada revisão 
sistemática de estudos clínicos disponíveis no MEDLINE e a Cochrane 
Central. Estudos com mais de 50 pacientes e com idade média abaixo de 14 
anos foram incluídos. A análise foi baseada em uma árvore de decisão 
computando os custos e consequências no longo prazo de ambas as 
opções. Foi utilizado valor da prótese de R$ 16.000 e estipulado valor de 
honorário médico de R$ 2.355. A efetividade foi estimada em anos de vida. 
A avaliação utilizou uma taxa de desconto de 5% ao ano e uma disposição a 
pagar de 3 vezes o PIB per capita no Brasil (63.000). Análises de limiares 
também foram conduzidas. Resultados: ASE - De Abr/09 a Out/11 foram 

alocados 75 pacientes (pts) no FP e entre Jan/06 e Jan/11 105 pts na IC. A 
idade e o peso foram maiores no FP e o diâmetro da CIA foi semelhante 
entre os grupos. Sucesso técnico foi observado em todos os procedimentos 
e não houve óbitos. Complicações (a maioria menores) foram encontradas 
em 68% na IC e em 4% do FP (p<0,001). As taxas de fluxo residual não 
significativo ou de oclusão total do defeito foram semelhantes nos 2 grupos. 
A mediana de internação foi de 1,2 dias após o FP e 8,4 dias após a IC (p< 
0,001). ACE - A estratégia de busca retornou 2.957 referências, das quais 

34 foram incluídas. A taxa de mortalidade foi semelhante nos 2 grupos. O FP 
teve discreta maior efetividade, menor taxa de complicações 
moderadas/graves e menor tempo de internação, mas com maior 
probabilidade de um segundo procedimento. A relação de custo-efetividade 
incremental (RCEI) do tratamento percutâneo foi de R$ 230.641 por ano de 
vida salvo. Considerando-se este cenário, seria necessário que o custo 
indireto associado à cirurgia fosse de R$ 4.960, ou que o valor pago pelo 
dispositivo percutâneo sofresse redução de R$ 4.960 para que o FP se 
tornasse aceitável do ponto de vista econômico. Conclusões: Ambos 
tratamentos são seguros e eficazes com ótimos desfechos, porém o FP 
apresenta menor morbidade e tempo de internação. Usando os valores 



diretos estipulados neste estudo, a RCEI foi elevada limitando a 
incorporação do FP pelo SUS neste momento. Estudos considerando 
também os custos indiretos são necessários para a adequada ACE de 
ambas estratégias.  
 
 
Descritores: Comunicação Interatrial. Cirurgia. Intervenção. Desfechos. 
Segurança. Eficácia. Custo-efetividade. Saúde Pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMARY 
 

 
Costa RN. Comparative study of percutaneous vs surgical treatment of 
Ostium Secundum Atrial Septal Defects in children and adolescents: 
analysis of clinical safety and efficacy and incremental cost-
effectiveness [thesis]. São Paulo: “Instituto Dante Pazzanese de 
Cardiologia, Affiliated to Universidade de São Paulo”; 2014.    148p. 
 
Introduction: Atrial septal defects of the secundum type (ASD-OS) are 
treated by percutaneous closure (PC) or surgical intervention (SI). 
Comparative studies are scarce and there is no cost-effectiveness 
assessment in the Brazilian literature. Objectives: To perform a clinical 

safety and efficacy (ASE) assessment followed by an incremental cost-
effectiveness (CEE) analysis comparing PC and SI under the Brazilian 
Unified Health System perspective. Materials and methods: ASE - 
Observational, non-randomized study of two cohorts of children and 
adolescents under 14 years with ASD-OS treated by PC or SI. Data was 
collected prospectively in PC and retrospectively in SI. CEE – A systematic 

review of clinical studies available in MEDLINE and Cochrane Central was 
performed. Studies with more than 50 patients and mean age under 14 years 
were included. Analysis was based on a decision tree that took into account 
costs and consequences during long-term follow-up for both options. The 
cost of the device and medical honorarium were estimated at R$ 16.000 and 
R$ 2.355, respectively. Effectiveness was estimated in years of life. 
Assessment was performed using a discount tax of 5% and a willingness to 
pay of 3 times the GID in Brazil (63.000). Threshold analyses were also 
conducted. Results: ASE - From Apr/09 to Oct/11 75 patients (pts) were 
enrolled in PC and from Jan/06 to Jan/11 105 pts in SI. Age and weight were 
greater in PC and the ASD diameter was similar. Technical success was 
achieved in all procedures and there were no deaths. Complications (most 
minor) occurred in 68% of SI and 4% of PC (p<0,001). The rate of total 
occlusion or non-significant residual shunts was similar in both groups. 
Median hospitalization time was 1.2 days in PC and 8.4 days in SI (p<0,001). 
CEE - Search strategy returned 2957 references and 35 were included. 

Mortality was similar in both groups. PC was associated with slightly better 
effectiveness, lower rates of moderate/severe complications and reduced 
hospital stay despite a higher probability of a second procedure. Incremental 
cost-effectiveness ratio (ICER) was R$ 230.641 for life-year gained. In this 
scenario, PC would be acceptable from the economic point of view if the 
indirect costs of the SI was R$ 4.960 or the cost of the device was reduced 
by R$ 4.960. Conclusions: Both methods are safe and effective with 
excellent outcomes, however PC is associated with less morbidity and in-
hospital time. Using the direct costs stipulated in this study, the ICER was 
high limiting the incorporation of PC by the Brazilian Unified Health System 
(SUS) at this moment. Studies also considering the indirect costs should be 
performed for better CEE assessment of both strategies. 
 



Descriptors: Atrial septal defect. Surgery. Transcatheter. Outcomes. Safety. 
Efficacy. Cost-effectiveness assessment. Public Health. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução 
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A comunicação interatrial (CIA) foi a primeira cardiopatia congênita 

descrita quando Leonardo da Vinci a desenhou em 15311. Posteriormente, 

em 1875, atribuiu-se a Rokitansky uma descrição detalhada de um coração 

com a doença2. Na metade do século passado houve grande 

desenvolvimento no conhecimento e tratamento das CIAs. Na década de 30 

foi realizado o primeiro diagnóstico e no início dos anos 50 foi realizada a 

primeira cirurgia corretiva com sucesso3. Em 1976, houve outro grande salto 

na terapêutica, quando foi realizado o primeiro procedimento de oclusão 

percutânea da CIA do tipo ostium secundum (CIA-OS) com sucesso4. Na 

década de 90, grandes avanços na tecnologia resultaram na disseminação 

da técnica pelo mundo. Apesar de hoje em dia a oclusão percutânea ser 

considerada uma modalidade terapêutica segura e eficaz para casos 

selecionados de crianças e adultos com CIA-OS5-8, existem poucos 

trabalhos que a comparam com a abordagem cirúrgica clássica, tanto do 

ponto de vista clínico como econômico9-11.  

 

1.1 Epidemiologia 

 

A CIA corresponde a 6 à 10% de todas cardiopatias congênitas, com 

ocorrência em 1 criança a cada 1500 nascidos vivos12, 13. Existe predileção 
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pelo  sexo  feminino  na  razão  de  2:1.  Mutações  em  2  genes,  NKX2.5  e 

GATA 4, podem estar associadas a herança familiar da CIA14. Outro gene, 

TBX5, pode ser o causador da síndrome de Holt-Oram, que consiste na 

associação da CIA com anormalidades do sistema de condução e 

malformações dos membros superiores (geralmente agenesia do rádio)12-14.  

 

1.2 Anatomia 

 

A CIA-OS resulta de uma  deficiência na formação embriológica do 

septum primum no septo interatrial12. É o tipo mais comum correspondendo 

a 80% do total e são as únicas que atualmente são factíveis para o 

tratamento percutâneo13. Além do tipo ostium secundum, as CIAs também 

podem ser classificadas em ostium primum, seio venoso superior ou inferior 

(podendo estar associadas a anomalias na conexão das veias pulmonares) 

e seio coronário, de acordo com sua posição no septo interatrial (SIA). Uma 

representação esquemática dos principais tipos de CIAs é apresentada na 

Figura 1.  
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FIGURA 1.  Desenho esquemático dos diferentes tipos de CIA. 
(Adaptado de Keane JF, et al., Atrial Septal Defect. In: Nadas’ 
Pediatric Cardiology. 2006. Editora Elsevier

15
) 

 

 

1.3 Fisiopatologia e história natural da doença 

 

A passagem do sangue do átrio esquerdo para o direito através da 

CIA leva a uma sobrecarga volêmica nas cavidades cardíacas direitas, 

resultando em dilatação do átrio e ventrículo direitos e do tronco pulmonar. 

Se não for tratada, a CIA pode levar a insuficiência cardíaca congestiva e 

arritmias, especialmente em pacientes acima de 40 anos de idade14. 

Adicionalmente, em pacientes suscetíveis, o hiperfluxo pulmonar crônico 

pode modificar a histologia capilar pulmonar ocasionando hipertrofia da 
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camada média e da íntima com consequente hipertensão pulmonar. Em 

quadros histológicos mais avançados, quando já existe hiper-resistência 

vascular pulmonar, há inversão de fluxo pela CIA levando ao aparecimento 

de cianose13, 14, 16.  Ocasionalmente, quadros de embolia paradoxal também 

podem complicar a história natural da CIA, resultando em acidentes 

vasculares cerebrais, infarto ou oclusões arteriais periféricas17.  

 

1.4 Quadro clínico 

 

Os pacientes portadores da CIA-OS são geralmente assintomáticos14. 

A doença é descoberta em consultas de rotina quando se ausculta 

desdobramento fixo da segunda bulha geralmente acompanhado de sopro 

ejetivo em foco pulmonar. Comunicações interatriais maiores 

ocasionalmente podem gerar sintomas de insuficiência cardíaca congestiva 

como dificuldade de crescimento nos lactentes e fadiga ou dispneia nas 

crianças maiores. Também pode existir um histórico de infecções 

respiratórias de repetição principalmente nas crianças com algum tipo de 

síndrome genética ou naqueles pacientes nascidos prematuros com 

displasias pulmonares12. Pela sua repercussão clínica limitada, a CIA é a 

doença cardíaca congênita mais frequentemente encontrada na vida adulta 

(14 a 58%)14. Os sintomas geralmente aparecem após a 4ª década de vida 

devido principalmente às arritmias supra-ventriculares decorrentes da 

dilatação crônica do átrio direito.  
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1.5 Tratamento 

 

O tratamento da CIA está indicado nos casos com fluxo pulmonar 

maior que 1,5 vezes o fluxo sistêmico (Qp:Qs > 1,5:1) indicando repercussão 

hemodinâmica do defeito. O aumento das dimensões do ventrículo direito à 

ecocardiografia caracteriza esta condição de forma não invasiva12, 13. O 

tratamento em momento apropriado evita as complicações de longo prazo 

observadas na história natural da doença que podem determinar uma 

redução da expectativa de vida (Gráfico 1)18. O tratamento da CIA 

tradicionalmente foi realizado por intervenção cirúrgica até fim dos anos 70 

com ótimos resultados. Atualmente ainda é o método de escolha em 

situações específicas com excelentes resultados19.  

 

 

GRÁFICO 1.  Curvas de sobrevida para a população brasileira (IBGE 

2010) e curva de mortalidade projetada para indivíduos 
portadores de CIA não corrigida a partir de dados de 
Campbell18 
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Seguindo conceitos estabelecidos para o dispositivo idealizado por 

King e Mills nos anos 70 – Figura 24, a década de 90 testemunhou a 

introdução de novas próteses que resultaram em melhoria dos desfechos 

clínicos incluindo altas taxas de sucesso no implante, baixos índices de 

complicações e índices de oclusão elevados. Estudos subsequentes com 

grande número de pacientes confirmaram a segurança e eficácia do 

tratamento percutâneo20, 21.  

 

 

FIGURA 2.  Umbrella de King e Mills. 
(Adaptado de Alapati S et al. Historical Aspects of 
Transcatheter Occlusion of Atrial Septal Defects. In: 
www.intechopen.com) 

 

 

Não existem ensaios randomizados na literatura comparando o 

método percutâneo com o cirúrgico. Os dados encontrados na literatura em 

estudos observacionais mostram que os resultados são semelhantes entre 

os dois métodos porém com taxas de complicações e tempo de internação 
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maiores  para  o  tratamento  cirúrgico.  Em  estudo  publicado  em  2002 

com 442 pacientes submetidos a oclusão percutânea com a prótese 

Amplatzer Septal Occluder (ASO) (St Jude Medical Inc., Minnesota, Estados 

Unidos) comparados a 154 pacientes contemporâneos pós fechamento 

cirúrgico, foram encontradas taxas de sucesso imediato semelhantes entre 

os grupos (94,8% no grupo percutâneo vs 96,1% no cirúrgico – p > 0,05) 

mas com menores taxas de complicações (7,2%  vs  24,0%  -  p < 0,001) e 

menor  tempo de internação (1,0 ± 0,3 dias vs 3,4 ± 1,2 dias – p < 0,001) da 

abordagem percutânea22. Este estudo resultou na aprovação da prótese 

ASO pelo Food and Drug Administration (FDA) nos Estados Unidos.  

Um estudo observacional multicêntrico derivado de um registro 

americano publicado em 2009 mostrou sucesso técnico do procedimento 

percutâneo em 96% dos pacientes, oclusão do defeito em 99,4% no 

ecocardiograma pós 24 horas e taxa de complicações maiores em apenas 

1,1% dos casos23. Em outro estudo englobando duas coortes 

contemporâneas de pacientes com CIA-OS tratados com a prótese Helex 

(Gore, Flagstaff, EUA) e por meio da cirurgia convencional, a alta eficácia 

clínica, a menor morbidade e o menor tempo de internação da abordagem 

percutânea foram comprovados24.  

No Brasil, os procedimentos percutâneos somente são realizados em 

pacientes portadores de plano de saúde suplementar pois não constam do 

rol aprovado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Mesmo com esta 

limitação,  vários  grupos  no  Brasil  vem  utilizando  esta  técnica  há  mais 
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de 15 anos com resultados consistentes e reprodutíveis com próteses 

diversas25-34.  

As diretrizes americanas (American Heart Association) para 

intervenções percutâneas em cardiopatias congênitas na faixa etária 

pediátrica classificam o fechamento percutâneo da CIA-OS como  

recomendação classe I, nível de evidência B5. As diretrizes americanas 

(American Heart Association) de 2008 para adultos com cardiopatias 

congênitas consideram que o fechamento da CIA tanto por via percutânea 

como cirúrgica está indicado para pacientes com aumento do átrio direito e 

ventrículo direito (com ou sem sintomas) com recomendação Classe I e 

Nível de evidência B6. As diretrizes canadenses de 2009 para adultos com 

cardiopatias congênitas adotaram a mesma recomendação da americana na 

indicação para a oclusão da comunicação interatrial e ainda acrescentaram 

que o fechamento percutâneo do defeito deve ser realizado por indivíduos 

familiarizados com a técnica (Recomendação Classe I Nível C)7. As 

diretrizes europeias para adultos com cardiopatias congênitas de 2010 foram 

mais adiante8. Afirmam que pacientes com “shunts” significativos com sinais 

de aumento volumétrico do ventrículo direito e com resistência vascular 

pulmonar menor que 5 U Wood devem ser submetidos à oclusão da CIA 

independente dos sintomas (Recomendação Classe I Nível B) e que a 

oclusão por dispositivos é o método de escolha quando a anatomia é 

favorável (Recomendação Classe I Nível C). Ainda afirmam que, em 

pacientes com suspeita de embolia paradoxal (com exclusão de outras 

causas), todas as comunicações interatriais, independente de seu tamanho, 
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devem  ser  consideradas  para fechamento (Recomendação Classe IIa 

Nível C).  

Apesar da segurança e eficácia da oclusão percutânea da CIA-OS 

estar  documentada  em  vários  estudos  observacionais  realizados  no 

Brasil25, 26, 28, 30, 31, 33, existe uma paucidade de informações derivadas de 

estudos comparativos com o método cirúrgico em nosso meio34. A obtenção 

destes dados seguidos de realização de estudos de custo-efetividade são 

necessárias para possível incorporação desta tecnologia no SUS, seguindo 

as normas estabelecidas pelo próprio Ministérios da Saúde (MS) e a 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC)35.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótese e Objetivos 
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2.1 Hipótese 

 

A hipótese formulada é que o fechamento percutâneo da CIA-OS 

apresenta relação de custo-efetividade incremental favorável para 

incorporação na tabela de procedimentos do SUS devido a menor 

morbidade e tempo de internação e similar eficácia quando comparada ao 

tratamento cirúrgico.   

 

2.2 Objetivos 

 

Para testar a hipótese  proposta foram determinados dois objetivos 

primários: 

• Comparar a segurança e eficácia dos métodos percutâneo e 

cirúrgico no tratamento da CIA-OS em crianças e adolescentes 

em nossa realidade e na literatura; 

• Analisar comparativamente a custo-efetividade incremental do 

fechamento percutâneo segundo a perspectiva do SUS.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Métodos 
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3.1 Estudo da segurança e eficácia clínica 

 

3.1.1 Planejamento e delineamento do estudo 

 

Estudo comparativo observacional, não randomizado, de 2 coortes de 

crianças e adolescentes com CIA-OS tratados consecutivamente por meio 

do cateterismo intervencionista ou da cirurgia cardíaca convencional. Os 

pacientes do grupo percutâneo foram tratados durante o triênio 2009-2011 

em um projeto aprovado e financiado pelo Ministério da Saúde do Brasil para 

avaliação e incorporação de novas tecnologias no Hospital do Coração – SP, 

considerado um de seus hospitais de excelência36. Os custos das próteses e 

das internações foram cobertos pelo projeto do MS. Neste grupo, os dados 

foram coletados prospectivamente e os resultados foram comparados com 

aqueles observados após tratamento pela cirurgia convencional no mesmo 

hospital em um período contemporâneo dos últimos 5 anos (2006 a 2011). 

No grupo cirúrgico, os dados foram coletados de forma  retrospectiva  por  

meio  da  análise  dos  prontuários  dos  pacientes em 2 períodos distintos: 

entre 2006 e 2009, quando somente esta modalidade terapêutica estava a 

disposição para pacientes do projeto de filantropia do Hospital do Coração; 

de 2009 à 2011, quando a escolha por uma das modalidades (percutânea ou 

cirúrgica) ficava a critério do médico assistente do paciente. 
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O estudo para avaliação da segurança e eficácia agregado àquele 

para análise da viabilidade econômica foi aprovado pelo comitê de ética em 

pesquisa do Hospital do Coração (Anexo A). Os pais ou responsáveis 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido padrão da instituição 

antes de todos os procedimentos cirúrgicos ou percutâneos. 

 

3.1.2 Critérios de inclusão 

 

A indicação da correção da CIA-OS foi a presença de aumento das 

câmaras direitas ao ecocardiograma, que também avaliou as dimensões do 

defeito, por via transtorácica e/ou trans-esofágica. Os critérios de inclusão no 

grupo percutâneo foram a presença de CIA-OS favorável para fechamento 

percutâneo avaliada pela ecocardiografia transesofágica,  idade abaixo de 

14 anos e ausência de doenças cardíacas associadas com necessidade de 

correção cirúrgica. Foram também incluídos pacientes com duas CIAs 

próximas que pudessem ser ocluídas com apenas 1 prótese; com 2 CIAs 

distantes mas que o menor defeito tivesse menos que 4 mm (portanto sem 

repercussão clínica); com septo interatrial (SIA) cribiforme com múltiplos 

pequenos defeitos que pudessem ser ocluídos com apenas 1 prótese e com 

defeitos adicionais simples que pudessem ser tratados por cateterismo (ex: 

persistência do canal arterial ou malformação vascular). 

No grupo cirúrgico foram incluídos os pacientes com CIA-OS 

(favoráveis ou não para abordagem percutânea) sem outros defeitos 

significativos associados e com idade abaixo de 14 anos. A idade de corte 
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de 14 anos foi definida devido ao funcionamento institucional que maneja 

pacientes acima desta idade em uma enfermaria cardiológica de adultos. 

 

3.1.3 Critérios de exclusão 

 

Os  critérios  de  exclusão  para  ambos  os  grupos  foram  peso 

inferior à 8 kg (refletindo a prática clínica habitual de tratar a CIA em 

pacientes em idade pré-escolar e escolar) e pacientes com cálculos 

hemodinâmicos desfavoráveis para fechamento do defeito (indicando 

hipertensão  arterial  pulmonar  fixa).  Pacientes  do  grupo  percutâneo  com 

2 CIAs amplas e distantes uma da outra, que necessitassem de mais de um 

dispositivo para oclusão foram excluídos devido as implicações econômicas 

do implante de mais de uma prótese. Ainda para o grupo percutâneo, foram 

excluídos pacientes com CIAs amplas com necessidade do implante de 

dispositivos demasiadamente grandes para o tamanho do paciente, com 

risco de interferência na função das valvas atrioventriculares, drenagem 

venosa pulmonar ou do seio coronário. Pacientes com deficiência de mais 

de uma borda (geralmente contra-laterais) ao redor do defeito, geralmente 

acompanhado de SIA fino e distensível, também foram excluídos do grupo 

percutâneo. Estes pacientes foram incluídos no grupo cirúrgico. Pacientes 

tratados por técnicas cirúrgicas não-convencionais (ex: toracoscopia) foram 

excluídos. 
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3.1.4 Técnicas e procedimentos 

 

Os pacientes do grupo percutâneo foram cateterizados seguindo a 

técnica habitualmente empregada11, 25, 37, 38. Todos os procedimentos foram 

realizados sob anestesia geral e ventilação mecânica assistida. O acesso 

venoso preferencial foi a veia femoral direita ou esquerda. Em 1 paciente 

com isomerismo esquerdo e ausência da porção hepática da veia cava 

inferior o acesso foi o transhepático. Após punção venosa foram 

administrados heparina na dose de 50-100 U/kg e antibióticos profiláticos 

(Cefuroxima 30-50 mg/kg, 3 doses). Foi utilizada a ecocardiografia 

transesofágica (ETE) bidimensional, e em alguns casos tridimensional, para 

estimar o diâmetro nativo e o estirado (quando necessário) do defeito e para 

auxílio no posicionamento e liberação da prótese escolhida. Foram utilizadas 

as próteses Amplatzer® ASO (Figura 3) e cribiforme (St Jude Medical Inc., 

Minnesota, Estados Unidos)22, 39, Figulla® ASD (Figura 4) e PFO (Occlutech 

GmbH., Jena, Alemanha)30, 40, Cardia® ATRIASEPT/INTRASEPT (figura 5) 

(Cardia Inc., Eagan, Estados Unidos)41, Helex® Septal Occluder (Figura 6) 

(W.L. Gore & Associates, Newark, Estados Unidos)24, 42 e CERA® (Figura 7) 

(Lifetech Scientific Co., Shenzhen, China). Todas possuem registro na 

ANVISA. 

Abaixo imagens das principais próteses utilizadas: 
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FIGURA 3.  Prótese Amplatzer para fechamento da CIA-OS - 
duplo-disco metálico unido por uma cintura central. A 
malha do dispositivo é composta de múltiplos fios de 
uma liga metálica composta de níquel e titânio 
(nitinol). Mecanismo de liberação através de cabo 
metálico com parafuso conectado ao disco do átrio 
direito. 
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FIGURA 4.  Prótese Figulla Occlutech para fechamento da CIA-
OS – duplo-disco metálico unido por uma cintura 
central. A malha do dispositivo é composta de 
múltiplos fios de uma liga metálica composta de 
níquel e titânio (nitinol). Mecanismo de liberação 
através de cabo metálico com parafuso (modelo 
antigo) ou biótomo (modelo Flex) que são 
conectados ao disco do átrio direito. 
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FIGURA 5.  Prótese Cardia para fechamento da CIA-OS – 
Duplo-disco de Ivalon com estrutura de nitinol unidos 
por uma cintura central também de nitinol e suturada 
com fios de polipropileno. Mecanismo liberador 
composto por um biótomo conectado a um pino no 
disco atrial direito. 
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FIGURA 6.  Prótese Helex para fechamento da CIA-OS – Fio 
único de nitinol pré-formado tridimensionalmente em 
formato de helicoide com uma cobertura de e-PTFE 
(politetrafluoroetileno expandido - Goretex). Pré 
montado em uma bainha liberadora e preso por um 
fio de e-PTFE. 
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FIGURA 7.  Prótese Cera Lifetech para fechamento da CIA - 
duplo-disco metálico unido por uma cintura central. A 
malha do dispositivo é composta de múltiplos fios de 
uma liga metálica composta de níquel e titânio 
(nitinol) com revestimento de cerâmica. Mecanismo 
de liberação através de cabo metálico com parafuso 
(modelo antigo) ou laço liberador (modelo Flex) que 
são conectados ao disco do átrio direito. 

 

 

Quando as bordas do defeito foram consideradas espessas o 

suficiente para ancoragem adequada da prótese não foi utilizada a técnica 
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do diâmetro estirado e a escolha do diâmetro da cintura da prótese foi 

estimada em 20 a 30% maior que o diâmetro original da CIA medida ao ETE. 

Quando empregada, a técnica de determinação do diâmetro estirado foi a de 

“parada de fluxo”, com escolha de uma prótese cuja cintura fosse de 

diâmetro igual ou 1-2 mm maior que o diâmetro estirado. As próteses auto-

centráveis (Amplatzer® ASO, Figulla® ASD, Cardia® e Cera®), com cintura 

central, foram utilizadas na maior parte dos casos. As próteses Helex®, 

Figulla® PFO, Cardia® Intrasept Double-Rounded ou a Amplatzer® 

Cribiforme, não auto-centráveis, foram selecionadas na presença de SIA 

multifenestrado, sendo implantadas pelo orifício mais central. A prótese 

Helex®  também foi empregada em defeitos menores que 10-12 mm, únicos 

e centrais. Nos casos de duas CIAs, foram utilizadas próteses auto-

centráveis implantadas no maior defeito (geralmente antero-superior) com 

fechamento da CIA adicional (geralmente postero-inferior) decorrente da 

cobertura dos discos ao redor da cintura central. Dois operadores realizaram 

os procedimentos percutâneos ou orientaram residentes em formação em 

todos os casos. 

No grupo cirúrgico, a técnica utilizada na maioria dos casos foi a mini-

esternotomia e reparo do defeito com sutura direta (Figuras 8 e 9) ou 

interposição de retalho autólogo ou heterólogo (Figuras 10 e 11). 
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FIGURA 8.  Visão cirúrgica demonstrando pequena CIA tipo 
ostium secundum. 
(Cortesia Dr Ulisses A Crotti) 
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FIGURA 9.  CIA ostium secundum demonstrada acima corrigida 
com sutura direta. 
(Cortesia Dr Ulisses A Crotti) 
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FIGURA 10.  Visão cirúrgica demonstrando CIA ostium secundum 
multi-fenestrada. 
(Cortesia Dr Ullisses A Crotti) 

 

 



27 

 

FIGURA 11.  CIA ostium secundum demonstrada acima corrigida 
com interposição de um retalho de pericárdio bovino 
(PB). 
(Cortesia Dr Ulisses A Crotti) 

 

 

Nesta técnica, anteriormente descrita pelo grupo de Boston43, através 

da incisão realizada no terço inferior do esterno ou somente no manúbrio 

esternal, foram posicionadas as cânulas venosas e arterial para a circulação 

extra-corpórea (Figura 12). Após resfriar o paciente até 32-34ºC foi realizada 

a cardioplegia, seguida da atriotomia e correção do defeito pela técnica 
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escolhida (sutura direta ou retalho). O paciente voltou então a temperatura 

normal e as cânulas foram retiradas. Drenos de tórax e pericárdio foram 

posicionados, o tórax foi fechado e o paciente foi encaminhado para a UTI 

para recuperação pós cirúrgica. Os procedimentos cirúrgicos no Hospital do 

Coração foram realizados por 3 equipes cirúrgicas, sendo que uma equipe 

foi responsável pela maioria (80%) deles. 

 

 

FIGURA 12.  Diagrama da esternotomia, canulação dos grandes 
vasos e exposição cirúrgica. 
(Adaptado de Nicholson IA et al. Minimal Sternotomy Approach 
for Congenital Heart Operations. Ann Thorac Surg 
2001;71:469–72

44
) 
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3.1.5 Seguimento após os procedimentos 

 

Após o procedimento percutâneo, os pacientes foram encaminhados 

para unidade de terapia intensiva (UTI) quando o peso foi menor que 10 kgs 

ou para recuperação anestésica rotineira. Após o procedimento cirúrgico, os 

pacientes se recuperaram na UTI de forma rotineira. O ecocardiograma foi 

realizado no momento da alta hospitalar e com 1, 6 e 12 meses após o 

procedimento percutâneo e na alta hospitalar e entre 6 meses e 1 ano após 

a cirurgia. A magnitude de possíveis fluxos residuais foi estudada pelas 

dimensões jato no Doppler colorido (Tabela 1)45. Aspirina (3-5 mg/kg/dia) foi 

administrada por 6 meses nos pacientes tratados por próteses. Os 

responsáveis foram orientados a realizar profilaxia para endocardite 

infecciosa nos 6 primeiros meses após o tratamento percutâneo ou cirúrgico 

até a endotelização da prótese ou retalho cirúrgico e para vida inteira no 

caso de fluxo residual adjacente, seguindo os critérios mais recentes da 

AHA46. 

 

Tabela 1. Classificação dos fluxos residuais segundo a avaliação 
ecocardiográfica com Doppler colorido após os 
procedimentos. 

Classificação  Fluxo no Doppler Colorido 

Trivial < 1mm 

Pequeno 1 a 2 mm 

Moderado 2 a 4 mm 

Grande  > 4 mm 

Modificado de Boutin C et al
45

. 
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3.1.6 Definições para análise de variáveis 

 

Sucesso técnico foi definido pelo implante bem sucedido da prótese 

ou pela complementação da cirurgia com a técnica escolhida. A eficácia foi 

avaliada pelas taxas de oclusão total ou pela presença de fluxo residual 

antes da alta hospitalar e/ou durante o seguimento. Foi considerada  oclusão 

com  sucesso  clínico  a  presença  de  fluxo  residual  menor  que  4  mm 

(Tabela 1). A segurança foi avaliada pela ocorrência de complicações e 

eventos adversos maiores e menores combinados durante a internação. As 

complicações foram classificadas em maiores e menores de acordo a 

publicações prévias, com algumas modificações22. Foram consideradas 

complicações maiores a ocorrência de óbito, embolia cerebral, perfuração 

cardíaca com tamponamento, endocardite, necessidade de reintervenção 

(cirúrgica ou percutânea), arritmias com necessidade de marca-passo 

cardíaco permanente ou drogas anti-arrítmicas por longo-prazo, derrame 

pericárdico ou pleural com necessidade de drenagem cirúrgica e 

necessidade de cirurgia devido a embolização do dispositivo ou a hematoma 

retroperitoneal decorrente do acesso vascular. Complicações menores 

incluíram embolização da prótese com retirada percutânea, arritmias 

cardíacas sem necessidade de tratamento prolongado, hematoma no local 

de acesso venoso, e derrame pericárdico com tratamento clínico. Também 

foram consideradas complicações menores a anemia com necessidade de 

hemoderivados, infecção não-cardíaca, distúrbios hemodinâmicos com 
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necessidade de suporte inotrópico e quadros respiratórios diversos (edema 

pulmonar, atelectasias, laringites pós extubação necessitando terapêutica). 

 

3.1.7 Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada com o programa Sigmastat v.2011 

(Systat Software Inc., San Jose, Estados Unidos). Os dados são 

apresentados como valores absolutos e frequência, e média e desvio padrão 

ou mediana e intervalo conforme distribuição da amostra. O teste de Chi 

quadrado ou Fisher foi empregado para comparação de frequências e o 

teste t de Student ou Mann-Whitney para comparação de médias ou 

medianas. Valores de p≤0,05 foram considerados estatisticamente 

significativos. 

 

3.2 Análise de custo-efetividade 

 

3.2.1 Planejamento e delineamento do estudo 

 

Estudo de custo-efetividade incremental comparando os métodos 

percutâneo e cirúrgico do tratamento da CIA-OS. Inicialmente foi realizada 

uma revisão sistemática da literatura na qual foram analisados os principais 

desfechos clínicos de curto e médio prazo. Os valores de custos dos 

procedimentos foram estipulados segundo vários parâmetros em nossa 
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realidade e aplicados dentro de um modelo criado baseado nos desfechos 

clínicos. Posteriormente foram realizadas análises de limiares. 

 

3.2.2 Estratégia de busca e bases bibliográficas 

 

As bases bibliográficas utilizadas foram o MEDLINE, acessado 

através do portal PubMed e a Cochrane CENTRAL, acessada através da 

Wiley Library Online. A estratégia de busca no PubMed incluiu termos 

referentes às doenças em avaliação, às intervenções (correção cirúrgica e 

percutânea) e aos tipos de estudos desejados. Nos critérios de busca, foram 

incluídos ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais. Foi feita 

limitação para artigos com resumos e que tivessem sido publicados nos vinte 

anos anteriores ao momento da busca, a qual foi feita em 09/09/2011. A 

estratégia de busca empreendida no PubMed pode ser visualizada no Anexo 

B. Para a Cochrane, a estratégia incluiu somente as partes referentes às 

intervenções e às doenças, uma vez que esta base contém somente ensaios 

clínicos, não sendo necessários os termos de busca referentes aos 

delineamentos. 

 

3.2.3 Critérios de elegibilidade 

 

Foram incluídos estudos observacionais ou ensaios clínicos 

comparativos que tivessem avaliado o fechamento percutâneo ou cirúrgico 

da CIA-OS em crianças e adolescentes. As próteses utilizadas nos 
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procedimentos percutâneos deveriam ser necessariamente Amplatzer® 

Septal Occluder ou Helex® Septal Occluder devido ao uso aprovado pelo 

FDA americano. O procedimento cirúrgico deveria ter sido feito por técnica 

convencional, isto é, excluindo-se procedimentos como toracoscopia ou 

outros que não os de rotina no SUS para tratamento de CIA. Foram 

excluídos estudos: 

 com menos de 50 pacientes; 

 com idade média (ou mediana) dos pacientes superior a 14 anos; 

 com dados do defeito tipo ostium secundum apresentados em 

conjunto com tipo ostium primum sem distinção entre os mesmos; 

 com data limite de inclusão dos pacientes fosse anterior ao ano 

de 1991. 

 

3.2.4 Processo de seleção de estudos 

 

Os títulos e resumos das citações retornadas pela estratégia de busca 

foram avaliados por dois revisores do Instituto de Avaliação em Tecnologias 

de Saúde (IATS) de Porto Alegre, RS. Estudos cujo título e resumo não 

permitissem uma avaliação adequada dos critérios de inclusão e exclusão 

foram selecionados para avaliação dos seus textos completos. A extração 

dos dados foi realizada através de um formulário padronizado e foram 

coletadas informações a respeito das características dos pacientes, da 

intervenção e dos desfechos. 
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3.2.5 Desfechos de interesse 

 

Os desfechos de interesse, definidos após discussão exaustiva entre 

a equipe de intervenções em cardiopatias congênitas e o IATS foram: 

mortalidade peri-operatória e global (em até um ano); proporção de 

pacientes que necessitaram de um segundo procedimento (do mesmo tipo 

ou outro procedimento, por exemplo, pacientes submetidos a tratamento 

percutâneo que necessitaram posteriormente de cirurgia); proporção de 

pacientes com fluxo residual tardio, englobando pacientes que em nenhum 

momento foram tratados (por exemplo falha de implante de prótese) ou que 

foram tratados sem fechamento total do defeito, e que permaneceram desta 

forma durante o seguimento. Também foi analisado o número de pacientes 

com complicações moderadas ou graves seguindo os critérios utilizados pelo 

próprio autor do artigo avaliado. Finalmente, foi avaliado o tempo médio de 

internação hospitalar. 

Para o desfecho de fluxo residual tardio, foram considerados somente 

os de grau moderado a importante, conforme classificação dos artigos 

originais. Estudos que não relataram a intensidade do fluxo tardio foram 

considerados como tendo estas informações faltantes. Em pacientes que 

tiveram falha de implante do dispositivo no tratamento percutâneo, e não 

houvesse no artigo nenhuma informação sobre o que havia sido feito com os 

mesmos no seguimento, assumiu-se que os mesmos tenham sido 
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submetidos à correção cirúrgica posterior, com efetividade do procedimento 

semelhante aos pacientes com cirurgia como primeiro tratamento. 

 

3.2.6 Perspectiva e população alvo 

 

Foi utilizada a perspectiva do SUS recomendada para avaliação de 

novas tecnologias em saúde35. Foi criado um modelo (representado 

esquematicamente na Figura 13) pelo IATS que comparou os custos e os 

benefícios de longo prazo (por toda a vida) de duas estratégias para o 

fechamento da CIA em pacientes pediátricos, definidos como idade igual ou 

menor a 14 anos, sendo a idade média do caso base igual a 6 anos. A 

análise considerou casos de CIA-OS com indicação de fechamento pela sua 

repercussão clínica e hemodinâmica. 

 

FIGURA 13.  Representação esquemática do modelo de decisão 
criado pelo IATS. 
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3.2.7 Estratégias em comparação 

 

A primeira estratégia consistiu no fechamento cirúrgico, com 

circulação extracorpórea, com rafia ou interposição de retalho autólogo ou 

heterólogo, sendo esse tratamento oferecido atualmente pelo SUS. A 

segunda estratégia consistiu no fechamento percutâneo da CIA com 

dispositivo ASO (Amplatzer® Septal Occluder – St Jude Inc., Minnesota, 

Estados Unidos) ou Helex® Septal Occluder (W.L. Gore & Associates, 

Newark, Estados Unidos). 

Na estratégia de tratamento cirúrgico o sucesso imediato foi 

considerado como fechamento total ou a presença de mínimo fluxo residual, 

conforme  relatado  no  seguimento  de  curto  prazo  da  literatura  revisada 

(6 meses a 1 ano). Os pacientes com fluxo residual significativo (com 

repercussão hemodinâmica) após uma primeira operação podiam ser 

submetidos a uma segunda intervenção cirúrgica. Ainda que a estrutura do 

modelo previsse a possibilidade de falha do tratamento cirúrgico, com 

presença de shunt significativo persistente no longo prazo, a revisão 

sistemática mostrou que tal taxa era de 0% nos dados publicados na 

literatura. Desta forma, apesar de representado no modelo, o caminho de 

falha do tratamento cirúrgico não é seguido na prática por nenhum paciente 

hipotético dentro do modelo econômico. 

Na estratégia de intervenção percutânea a definição de sucesso 

utilizada  foi  a  mesma adotada para a estratégia cirúrgica (fechamento em 
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6 meses a 1 ano). Aqueles pacientes para os quais não foi obtido o 

fechamento da CIA-OS após uma primeira intervenção percutânea podiam 

ser submetidos a uma segunda intervenção percutânea para 

reposicionamento, substituição ou implante de um dispositivo adicional. 

Alternativamente, a segunda intervenção poderia ser o tratamento cirúrgico. 

 

3.2.8 Pressupostos do modelo 

 

Alguns pressupostos da estruturação do modelo são resultantes dos 

dados recuperados na revisão sistemática. A coleta de número de casos de 

fluxo residual (que foram contabilizados somente se moderados ou grandes) 

espelhou a quantidade de pacientes que permaneceu com defeito não 

corrigido no final do estudo, incluindo casos com um ou mais procedimentos. 

Por este motivo, a lesão residual apareceu somente uma vez na árvore, 

após o primeiro procedimento. Apesar de ser possível, tanto na intervenção 

percutânea quanto na cirúrgica, que o paciente sofresse duas intervenções e 

ainda assim fique com fluxo residual, este número já foi contabilizado no 

parâmetro utilizado no primeiro procedimento. Desta forma, colocar 

novamente na árvore a possibilidade de fluxo residual após 2º procedimento 

iria fazer uma segunda contagem. O mesmo pode ser dito sobre mortes: a 

contabilização foi do total de mortes, independente de o paciente ser 

submetido a um ou mais procedimentos. Por este motivo, este evento 

apareceu uma única vez na árvore. O impacto do fluxo residual foi estudado 

no modelo considerando sobrevida dos pacientes igual à da população 
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normal, conforme descrito adiante. Esta definição se deveu a pouca 

significância hemodinâmica existente nos pacientes portadores de fluxos 

residuais de pequena intensidade 13, 14, 22, 45, 47. 

Outro ponto importante do modelo a ser ressaltado é a realização de 

segundo procedimento após falha do tratamento cirúrgico. Nos estudos 

recuperados na revisão, alguns pacientes realizaram procedimento cirúrgico 

após falha da primeira cirurgia, enquanto outros realizaram correção 

percutânea como segundo procedimento. Como a estratégia de cirurgia no 

presente modelo reflete a prática atual no SUS, onde não é disponível o 

procedimento hemodinâmico, consideramos no nosso modelo somente a 

possibilidade de nova intervenção cirúrgica. Porém, esta probabilidade é a 

soma  das  probabilidades  recuperadas  da  revisão  sistemática  tanto  de 

2ª cirurgia quanto de procedimento percutâneo após 1ª cirurgia, uma vez 

que consideramos que os pacientes que fizeram procedimento percutâneo 

após falha cirúrgica nos estudos fariam uma segunda cirurgia no SUS. 

 

3.2.9 Definição do caso-base e estimativa de sobrevida 

 

Para que o modelo de análise de decisão fosse representativo da 

prática médica no que se refere ao tratamento da comunicação interatrial em 

crianças, foi definido como idade mediana de intervenção 6 anos de idade. A 

expectativa de vida para os indivíduos que chegaram à idade de 6 anos foi 

obtida da tábua de mortalidade geral para a população brasileira no ano de 

2010 (IBGE)48 (ANEXO C). As análises consideraram valores com taxa de 
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desconto na efetividade do procedimento de 5% ao ano nas estimativas da 

expectativa de vida, conforme recomendação das Diretrizes Metodológicas 

para Estudos de Avaliação Econômica de Tecnologias para o Ministério da 

Saúde35. 

A medida de sobrevida no longo prazo foi realizada aceitando os 

seguintes pressupostos: 

• a sobrevida da CIA sem tratamento é significativamente menor do 

que a sobrevida da CIA tratada com sucesso (Gráfico 1); 

• a expectativa de vida dos pacientes portadores de CIA tratada 

com sucesso é igual àquela da população em geral; 

• o aumento na expectativa de vida é auferido independente do 

método empregado no fechamento da CIA, quer seja intervenção 

percutânea ou cirurgia, desde que não haja defeito residual 

significativo (moderado ou grande); 

• as atuais expectativas de vida para as diferentes faixas etárias 

calculadas a partir da tábua brasileira de mortalidade (IBGE 2010) 

representam a expectativa de vida na ausência de CIA, 

considerando a baixa incidência dessa condição e considerando 

que virtualmente todos os casos diagnosticados são atualmente 

tratados; 

• a diferença na sobrevida de pacientes portadores de CIA 

manejados através de intervenção percutânea ou através de 

tratamento cirúrgico é resultado somente das diferentes taxas de 

sucesso no fechamento do defeito. 
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3.2.10 Custos 

 

Os custos referentes aos procedimentos de cirurgia para fechamento 

de CIA foram obtidos a partir dos valores reembolsados pelo SUS no ano de 

2010, sendo equivalentes a R$ 12.410,00. Os valores cirúrgicos foram 

analisados verificando-se, na base de dados fornecida pelo DATASUS49, a 

média de custos cirúrgicos do período entre setembro de 2010 e setembro 

de 2011, em crianças com menos de 14 anos (total de 318 casos incluídos). 

O dispositivo ASO foi usado no caso-base da análise em razão de sua 

ampla experiência e qualidade documentada em diversas séries de casos. O 

custo do dispositivo ASO utilizado na análise foi de R$ 16.000,00. Tal valor 

foi usado no estudo clínico de segurança e eficácia aqui apresentado e 

realizado no Hospital do Coração para avaliação de novas tecnologias em 

parceria com o Ministério da Saúde. Adicionalmente, tal valor está em linha 

com valores praticados em outras realidades9. Na análise foram incluídos os 

custos atualizados dos honorários médicos aos custos do fechamento 

percutâneo. Para o pagamento dos profissionais envolvidos no procedimento 

hemodinâmico foi realizada readequação dos valores anteriormente 

recebidos por procedimentos de igual complexidade. Foi definido o 

equivalente a 70% do valor de serviços profissionais para fechamento 

cirúrgico de CIA tabelado pelo SUS, resultando em R$ 2.355,00. Finalmente, 

os valores de serviços hospitalares foram definidos como equivalentes aos 

tabelados pelo SUS para valvuloplastia pulmonar percutânea, os quais eram 
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de R$ 666,00 em 2013. Desta forma, o valor total para implante do ASO 

utilizado no modelo foi de R$ 19.021,00. 

Considerando que todos os custos incluídos nas análises são 

incorridos no momento presente (isto, é, no momento da intervenção), e que 

os custos de longo prazo parecem ser semelhantes entre os pacientes 

tratados com cirurgia ou intervenção percutânea, não foi realizado ajuste dos 

custos para inflação ou taxa de desconto. 

 

3.2.11 Análise de limiares 

 

Foram realizadas análises de limiares (threshold analyses), onde se 

define a partir de qual valor um determinado parâmetro do modelo torna a 

tecnologia custo-efetiva, considerando a situação com a taxa de desconto. O 

limiar utilizado para se aceitar uma tecnologia como custo-efetiva na análise 

principal foi de R$ 63.000,00 por ano de vida salvo (ou, em uma das 

situações, por ano de vida ajustado para qualidade – quality adjusted life 

years, QALY), o qual é equivalente a três vezes o PIB per capita do Brasil no 

ano de 2011. Estes conceitos podem ser expressados em um gráfico 

composto por 2 eixos: custo e efetividade (Gráfico 2). O custo crescendo de 

baixo para cima e a efetividade da esquerda para a direita. Novos 

procedimentos que se enquadram no quadrante de maior efetividade e 

menor custo (II) são imediatamente considerados passíveis de incorporação. 

Nos quadrantes III e IV são aqueles em que as novas terapêuticas são 

menos efetivas, portanto desfavoráveis. Restando por fim, o quadrante I, 
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onde geralmente se enquadram as novas tecnologias. Nele existe maior 

efetividade mas também maior custo. Assim, o limiar aceitável de 

pagamento (willingness-to-pay) precisa ser definido. Os procedimentos com 

valores acima deste limiar não são passíveis de incorporação. Por outro 

lado, valores abaixo do limiar (R$ 63.000 no nosso estudo), são favoráveis 

para incorporação da tecnologia em uma política de saúde pública. 

 

 

GRÁFICO 2.  Custo, efetividade e limiar aceitável para 
incorporação de novas tecnologias. 

 

 

Este valor de limiar é uma sugestão da Organização Mundial da 

Saúde para países com nível de desenvolvimento econômico semelhante ao 

Brasil50, e já foi utilizado em outras análises de custo-efetividade no cenário 
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nacional51-54. As seguintes variáveis para análise de limiares foram 

analisadas, considerando-se os cenários com a taxa de desconto: 

• Perda da qualidade de vida no ano do procedimento: partindo-

se do pressuposto que os valores em QALY seriam iguais aos em 

anos de vida salvos (isto é, considerando utilidade de 1 para 

todos os anos de vida subsequentes, independente do 

fechamento ou não do defeito, em ambas as estratégias), 

tentamos identificar qual o decréscimo em utilidade no primeiro 

ano do modelo (ou seja, decorrente de possível morbidade 

relacionada ao procedimento), no braço cirúrgico, tornaria a 

estratégia percutânea custo-efetiva; 

• Inclusão de custos indiretos pelos cuidadores: considerando-

se que pacientes operados demandam maiores cuidados, o que 

pode gerar perda de produtividade dos pais (custo indireto), qual o 

valor monetário atribuível a esta circunstância faria com que o 

tratamento percutâneo se tornasse custo-efetivo; 

• Preço máximo do dispositivo: qual o preço máximo a ser pago 

pelo dispositivo para que a estratégia hemodinâmica fosse custo-

efetiva. 

 

3.2.12 Análise dos dados 

 

A finalidade principal da revisão sistemática foi o levantamento de 

parâmetros para o modelo de custo-efetividade (e não para uma meta-
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análise para avaliação de segurança e eficácia). Na medida em que muitas 

destas informações foram inseridas no modelo como probabilidades (e não 

como riscos relativos), optou-se por analisar separadamente os dados 

referentes aos desfechos de interesse das diferentes estratégias, percutânea 

e cirúrgica. A abordagem inicial proposta foi à realização de metanálise de 

braço único (meta-analysis for single groups). Porém, a fórmula matemática 

utilizada nesta abordagem não é possível de ser executada quando se tem 

zero eventos, o que foi observado em vários estudos considerando-se os 

desfechos analisados. Um possível procedimento nestes casos é 

acrescentar 0,5 no número de eventos e no número total de pacientes; 

porém, esta estratégia não é suficientemente acurada quando se tem uma 

taxa muito grande de estudos com zero eventos (> 20%), com 

superestimativa da taxa de ocorrência dos mesmos. Nestes casos, é 

sugerido que se faça simplesmente uma média ponderada para obtenção da 

incidência média de eventos nos estudos, procedimento que foi adotado no 

presente trabalho55. 
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4.1 Análise da segurança e eficácia 

 

4.1.1 Características basais da população 

 

De    Abril/09  a  Outubro/11   foram   alocados 75 pacientes no grupo 

percutâneo (grupo A).  O grupo de tratamento cirúrgico (grupo B) foi formado 

por 105 pacientes tratados entre Janeiro/06 e Janeiro/11. A idade e o peso 

dos pacientes do grupo percutâneo foram significativamente maiores que o    

grupo   cirúrgico   (94,7  ±  45,8  vs  57,1   ±   39,8 meses  e  27,9  ±  15,2  vs 

18,6 ± 11,1 kg). Outras variáveis demográficas, apresentadas na Tabela 2, 

foram similares nos dois grupos. No grupo de intervenção percutânea foi 

utilizada a medida do diâmetro estirado com balão em somente 19 pacientes 

(25%). A presença de defeito múltiplos ou septo multi-fenestrado foi de 18% 

e 14% nos grupos A e B, respectivamente. A pressão média da artéria 

pulmonar estimada por ecocardiografia ou medida no cateterismo foi 

considerada normal ou discretamente elevada em ambos os grupos. 
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Tabela 2. Dados demográficos dos pacientes e características das 
comunicações interatriais. 

 Grupo A 
(75 pts) 

Grupo B 
(105 pts) 

p 

Idade (meses) 94,7 ± 45,8 57,1 ± 39,8 < 0,001 

Peso (kg) 27,9 ± 15,2 18,8 ± 11,1 < 0,001 

Sexo masculino 31 pts (41%) 43 pts (41%) NS 

Síndromes Genéticas 3 pts (4%) 9 pts (8%) NS 

Diâmetro CIA única (mm) 12,5 ± 4,5 14,1 ± 6,6 NS 

CIA Múltipla/MF 14 pts (18%) 15 pts (14%) NS 

CIA: comunicação interatrial; CIA Múltipla: Septo com 2 orifícios; Diâmetro CIA única: 
diâmetro original da CIA única (não estirado); MF: Septo multi-fenestrado; NS: não 
estatisticamente significativo; kg: quilogramas; pts: pacientes. 

 

 

4.1.2 Taxas de sucesso 

 

Sucesso técnico foi observado em todos os procedimentos. Nos 

procedimentos  percutâneos,  a  prótese  Amplatzer®  ASO  foi  utilizada  em 

45  pacientes  (60%),  CERA®  em  17  (23%)  e  Helex®  em  8  (11%).  Nos 

5 pacientes restantes foram utilizadas Figulla® PFO, Cardia® Atriasept 

Double-Rounded PFO, Cardia® Intrasept Double-Rounded, Cardia® 

Atriasept e Amplatzer® Cribiforme. Três pacientes (4%) eram portadores de 

defeitos cardíacos simples adicionais que foram tratados com sucesso no 

mesmo procedimento (2 PCAs e 1 fístula artério-venosa pulmonar). No 

grupo cirúrgico, 50 pacientes (48%) tiveram seu defeito corrigido com acesso 

por mini-esternotomia, 45 (43%) com toracotomia clássica, e 10 pacientes 

(9%) por outras incisões. Setenta defeitos (66%) foram corrigidos por sutura 
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direta e 35 (34%) por interposição de retalho homólogo ou heterólogo. Um 

paciente tinha estenose pulmonar valvar leve que foi corrigida no mesmo 

procedimento (comissurotomia). A Tabela 3 apresenta os dados dos 

procedimentos de ambos os grupos. 

 

Tabela 3. Dados dos procedimentos: próteses e técnicas cirúrgicas 
utilizadas. 

 Grupo A 
(N=75 pts) 

Grupo B 
(N=105 pts) 

ASO CIA 45 (60%) - 

CERA® CIA 17 (23%) - 

Helex® 8 (11%) - 

Outras próteses 5 (7%) - 

Lesões adicionais simples 3 (4%) 1 (1%) 

Mini-esternotomia - 50 (48%) 

Toracotomia clássica - 45 (43%) 

Sutura direta - 70 (66%) 

Tempo CEC (min) - 32,0 ± 11,5 

ASO CIA: prótese Amplatzer
®
; CEC: circulação extra-corpórea; CERA

®
 CIA: prótese 

CERA
®
; pts: pacientes. 

 

 

4.1.3 Segurança 

 

Complicações maiores e menores ocorreram em 70 pacientes (67%) 

no grupo cirúrgico e em 3 pacientes (4%) do grupo percutâneo (p < 0,001). 

As complicações maiores do grupo cirúrgico ocorreram em 4 pacientes e 
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menores em 66. Não houve óbitos. Os dados referentes às complicações 

encontram-se na Tabela 4. 

No grupo A ocorreram 3 bloqueios átrio ventriculares transitórios após 

o implante do dispositivo. Em 2 deles foi necessário uso de corticoide. Em 

um dos pacientes foi necessária a retirada da prótese (Helex®) que havia 

modificado sua posição após travamento, com migração em direção inferior 

para o seio coronário. Após 3 meses foi realizado outro procedimento no 

qual foi implantada nova prótese (Amplatzer®), sem intercorrências. Nos 

outros dois houve estabilização do quadro sem a necessidade de troca do 

dispositivo. Os pacientes retornaram ao ritmo sinusal 10 minutos após. Em 

nenhum dos pacientes foi necessário o uso de marca-passo cardíaco ou 

necessidade de internação na UTI. Não houve outras complicações maiores 

ou menores no grupo de tratamento percutâneo. Deste grupo, 3 pacientes 

com peso inferior a 10 kg foram encaminhados para a UTI com tempo médio 

de internação de 12 horas. 

No grupo B, 10 pacientes tiveram arritmias cardíacas incluindo 3 com 

taquicardia juncional ectópica, 3 com fibrilação atrial, 2 com bloqueios átrio-

ventriculares de 10  grau, 1 com bradicardia sinusal e 1 com ritmo juncional 

baixo. Nove pacientes necessitaram de intervenção terapêutica sendo 

implantado marca-passo provisório em 5 e/ou instituído tratamento 

medicamentoso em 7 e/ou cardioversão elétrica em 2 deles. Edema 

pulmonar  com  necessidade  de  diuréticos  ocorreu  em  6  pacientes.  Em 

5 pacientes observou-se derrame pleural ou pericárdico no pós-operatório e 

3 necessitaram drenagem cirúrgica. Quadros infecciosos com febre 
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ocorreram em 8 pacientes, sendo 2 com infecção na ferida operatória, 3 com 

infecção no trato urinário, 1 com gastroenterite aguda, 1 com 

broncopneumonia e outro não determinado. Anemia com necessidade de 

transfusão no pós-operatório foi observada em 33 pacientes (30%). Vinte 

pacientes (18%) necessitaram drogas vaso-ativas como adrenalina e/ou 

milrinone para estabilização hemodinâmica. Todos os pacientes 

necessitaram de UTI com tempo médio de internação de 1,6 ± 1,3 dias. 

Os  pacientes  ficaram  internados  por  tempo  mediano  de  1,2  dias 

(1 - 3 dias) após o procedimento percutâneo e 8,4 dias (5 - 100 dias) após a 

correção cirúrgica (p  <  0,001).  O  paciente  com  internação  prolongada  

(100  dias) tinha 22 meses e 9,8 kg e apresentou diversas complicações 

como arritmia, uso de droga vaso-ativa, derrame pleural com drenagem 

cirúrgica e quadros infecciosos. 
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Tabela 4. Complicações maiores e menores dos procedimentos. 

 Grupo A 
N = 75 pts  

Grupo B 
N = 105 pts  

p 

Complicações Totais 3 (4%) 70 (68%) <0,001 

Complicações Maiores 0 4 (4%) NS 

Necessidade de reintervenção - 1 (1%)  

Derrame pleural/pericárdico com 

drenagem cirúrgica 

- 3 (3%)  

Complicações Menores 3 (4%) 66 (63%) <0,001 

Arritmias 3 (4%) 10 (9,5%)  

Derrame pleural/pericárdico sem 

drenagem cirúrgica 

- 2 (2%)  

Infecções não-cardíacas - 8 (7%)  

Anemia com necessidade de 

hemoderivados 

- 33 (30%)  

Suporte inotrópico - 20 (18%)  

Quadros respiratórios diversos - 10 (9,5%)  

Mediana tempo internação (dias) 1,2 8,4 < 0,001 

pts: pacientes. 

 

 

4.1.4 Eficácia clínica 

 

A taxa de oclusão do defeito foi semelhante nos dois grupos. No 

grupo A, 10 pacientes (13%) apresentavam fluxo residual à ecocardiografia 

na alta hospitalar. Destes 10 pacientes, 2 apresentavam pequenas CIAs (2 e 

4 mm) adicionais distantes da CIA maior ocluída pela prótese, deixadas 

propositalmente descobertas pela não significância hemodinâmica dos 

defeitos. Todos os pacientes do grupo A foram reavaliados em um 

seguimento mediano de 12 meses (3 – 30 meses). Neste período, foi 
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observado retorno do ventrículo direito às dimensões normais para idade a 

despeito  da  persistência  do  fluxo  residual   pelas   CIAs   adicionais.   Os 

8 pacientes restantes apresentaram fluxo residual imediato trivial ou 

pequeno (menos de 2 mm) que desapareceram durante este mesmo 

seguimento. Nenhum paciente necessitou de procedimentos adicionais para 

abordagem das CIAs residuais no grupo A e tampouco houve complicações 

no seguimento. No grupo B, 4 pacientes (4%) apresentaram fluxo residual 

após a cirurgia, sendo necessária reintervenção cirúrgica em 1 deles devido 

a  deiscência  total  do  retalho.  Em  3  deles  o  fluxo  foi  considerado  trivial 

(< 2 mm). Durante um seguimento mediano de 24 meses (6 - 60 meses) 

obtido em 70 pacientes, nenhum apresentava fluxo residual ou 

complicações. 

 

4.2 Análise de custo-efetividade 

 

4.2.1 Descrição dos estudos 

 

A revisão sistemática retornou um total de 2.957 referências. Após a 

avaliação de títulos e resumos, 184 artigos foram selecionados para exame 

de seus textos completos (Figura 14). Dentre esses, 150 foram excluídos 

pelos motivos listados abaixo: 

• 78 por referirem-se a outras cardiopatias; 

• 34 por incluir pacientes com idade média maior do que 14 anos; 

• 16 por terem menos de 50 pacientes; 
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• 7 por não apresentar nenhum desfecho de interesse; 

• 5 por conterem pacientes incluídos antes do ano de 1991; 

• 3 por incluírem majoritariamente prótese ou cirurgia diferente das 

definidas nos critérios de elegibilidade; 

• 3 por apresentarem dados sem divisão por ostium primum e 

secundum, ou concomitância de outras cardiopatias; 

• 4 outras causas. 

Após as exclusões, foram incluídos 34 artigos, dos quais 8 possuíam 

mais de um grupo (Tabela 5): 

• 18 artigos com dados cirúrgicos; 

• 21 artigos com dados do Amplatzer® Septal Occluder (ASO); 

• 3 artigos com várias próteses (todos com ASO de forma 

predominante, mas também incluindo Cardi-O-Fix®, Angel® e 

HELEX®); 

• 1 artigo com dados de HELEX®. 
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FIGURA 14.   Fluxograma dos estudos incluídos. 
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Tabela 5. Principais características dos estudos incluídos. 

Autor Ano 
Tipo de prótese e 

cirurgia 

Idade 
média 
(anos) 

Diâmetro 
médio CIA 

(mm) 

N 
Cirúrgico 

N 
Hemo 

Galal MO
56 

1994 Rafia 8,9 - 118  

Chan KC
21

 1999 ASO 13,3 -  100 

Walsh KP
39

 2000 ASO 6,8 11  104 

Rastegari M
57

 2001 ASO 5,8 14 39 20 

Formigari R
58

 2001 
Amplatzer

®
 / Patch de 

pericárdio 
5,1 12 121 52 

Jones DA
59)

 2001 Rafia 5,4 - 87  

Yoshimura N
60

 2001 Patch de pericardio 7,1 - 126  

Hughes ML
61

 2002 
ASO / Rafia e Patch 

de pericárdio 
5,2 12,45 19 43 

Figueroa MI
62

 2002 ASO 8,5 10  89 

Du ZD
22

 2002 
ASO / Rafia e Patch 

de Goretex 
8,3 13,53 154 442 

Balaguru D
63

 2003 ASO 9,5 10  89 

Fischer G
64

 2003 ASO 5,0 -  200 

Baskett RJF
65

 2003 Rafia 5,0 - 100  

Monro JL
66

 2003 Rafia 5,1 - 157  

Wu Q
67

 2003 Rafia 4,0 - 245  

Bialkowski J
68

 2004 ASO / Rafia 9,1 13,4 44 47 

Wang JK
69

 2004 ASO 10,0 18,6  197 

Çeliker A
70

 2005 ASO 7,2 11,5  80 

Masura J
71

 2005 ASO 11,9 15,9  151 

Nishigaki K
72

 2005 Múltiplas técnicas 4,1 - 83  

Boussaada R
73

 2005 
Patch de dacron ou 

pericardio 
9,0 - 907  

Pawelec W
74

 2006 ASO 8,2 15,83 20 38 

Chen FL
75

 2006 ASO 9,8 36,7  59 

Cardenas L
76

 2007 ASO 3,0 14  52 

Butera G
77

 2007 ASO/Helex
®
/Starflex

®
 4,3 18 46 80 

Jones TK
24

 2007 HELEX
®
 10,8 12,9 128 135 

Fischer G
78

 2009 ASO 1,5 -  71 

Kazmi T
79

 2009 ASO 8,0 18,7  204 

Everett AD
23

 2009 ASO 6,0 12,8  478 

Dave HH
80

 2009 Rafia 4,1 - 62  

Kaya MG
81

 2010 ASO 7,0 12,7  67 

Knepp MD
82

 2010 ASO 7,5 18  94 

Fiarresga A
83

 2010 ASO 8,5 14,2  166 

Erdem A
84

 2011 ASO e Cardi-O-Fix
®
 11,7 15,8   337 
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4.2.2 Estratégias de tratamento da CIA-OS 

 

4.2.2.1 Dados basais 

 

Foram incluídos 18 artigos de tratamento cirúrgico (2456 pacientes) e 

25 de intervenção percutânea (3395 pacientes) que apresentaram dados 

referentes   aos   desfechos   analisados.   A   média   de   idade   foi    de  

6,3   ±   2,2   anos   no   grupo   cirúrgico  e  7,7  ±  2,9  anos  no  percutâneo 

(p < 0,001). O diâmetro mediano da CIA foi de 15 mm (12 - 18 mm) nos 

pacientes submetidos a cirurgia e 14 mm (10 – 18,7 mm) nos pacientes da 

intervenção percutânea (p = NS). O tempo de seguimento foi semelhante 

entre os grupos oscilando entre poucos dias e 6 anos. Os dados referentes 

as principais características basais são apresentados no Gráfico 3. 

 

 

GRÁFICO 3.  Dados basais: idade média e diâmetro das CIAs 
nos grupos cirúrgico e percutâneo. 
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4.2.2.2 Mortalidade 

 

Todos os estudos cirúrgicos (N= 2456) e vinte estudos no grupo 

percutâneo (N= 2772) relataram dados de mortalidade peri-procedimento. 

Três estudos cirúrgicos apresentaram óbitos, sendo verificada uma média 

ponderada  de  0,24% na análise conjunta. No grupo percutâneo ocorreram 

2 óbitos, com média ponderada de 0,07% (p=NS) (Gráfico 4). 

 

 

GRÁFICO 4.  Resultados dos procedimentos: mortalidade. 

  

 

4.2.2.3 Necessidade de segundo procedimento 

 

Foram incluídos treze estudos com dados para necessidade de 

reintervenção cirúrgica (N= 1725) e vinte e um estudos proveram dados para 

necessidade de procedimento cirúrgico após colocação (ou tentativa de 

implante) de prótese (N= 2.992). Em média, 0,17% dos pacientes 
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submetidos a cirurgia foram submetidos a outro procedimento cirúrgico. 

Importante frisar que estas correções são aquelas realizadas em outra 

internação, para correção tardia de fluxos residuais, na sua maioria. 

A média ponderada de necessidade de segundo procedimento 

cirúrgico após intervenção percutânea foi de 2,27% (p < 0,001). Dois 

estudos apresentavam taxas acima dos demais (maiores que 5%). Com a 

exclusão destes artigos, a média ponderada foi de 1,78%, ainda 

significativamente  maior  que  o  observado  para  o  tratamento   cirúrgico 

(p < 0,001). Os dados referentes à necessidade de segundo procedimento 

cirúrgico pós-fechamento de CIA por ambos os métodos são apresentados 

na Gráfico 5. 

 

 

 

GRÁFICO 5.  Resultados dos procedimentos: necessidade de 
segundo procedimento cirúrgico após oclusão da 
CIA. 

 



59 
 

 

Quinze estudos (N = 1.947) forneceram dados para necessidade de 

segundo procedimento hemodinâmico, que ocorreram principalmente para 

reposicionamento de próteses e alguns para recuperação de dispositivos 

embolizados. Em média, 1,7% dos pacientes foi submetido a segundo 

procedimento hemodinâmico. Um estudo mostrava taxas muito superiores 

aos demais, igual a 14%. Ao se excluir este estudo, a média ponderada de 

segundo procedimento hemodinâmico caiu para 0,3%. 

 

4.2.2.4 Fluxo residual e outras complicações 

 

Quatorze estudos no grupo cirúrgico e vinte no grupo percutâneo 

proveram dados sobre fluxos residuais moderados ou grandes. No grupo 

percutâneo este desfecho ocorreu em 0,66% dos pacientes. Apenas um 

estudo possuía taxa acima de 2%; porém, mesmo excluindo-se o mesmo 

das análises, a taxa não se alterou de forma significativa (0,53%). No grupo 

cirúrgico tal desfecho não foi relatado em nenhum dos trabalhos. Importante 

lembrar que este dado reflete o número de pacientes que persistiram com 

lesão residual no final do acompanhamento, isto é, já excluindo os pacientes 

que tenham tido seus defeitos corrigidos através de um eventual segundo 

procedimento na mesma internação. 

Para o desfecho de outras complicações (somente moderadas ou 

graves), quinze estudos foram incluídos no grupo cirúrgico (N= 2116) e vinte 

e um no grupo de intervenção percutânea (N= 3079). A média ponderada 

pós-cirurgia foi de 9,3%, significativamente maior que a taxa de 4,3%, 
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encontrada no tratamento percutâneo (p < 0,001). Os dados referentes a 

taxa de complicações são apresentadas na Gráfico 6. 

 

 

GRÁFICO 6.  Taxas percentuais de complicações (moderadas ou 
graves). 

 

 

4.2.2.5 Tempo médio de internação 

 

Treze  estudos  relataram  tempo da internação do grupo cirúrgico (N= 

1.783), gerando uma média ponderada de 11,1 dias. Porém, um estudo que 

correspondia a metade do total de pacientes desta análise, apresentou 

dados discrepantes, com tempo médio aproximado a 17 dias. Ao se excluir 

este estudo, a média ponderada reduziu para 5,2 dias. No grupo percutâneo, 

os dez estudos (N= 968) apresentaram média de 1,33 dias, 

significativamente inferior ao tempo de internação no grupo cirúrgico. Os 

dados referentes ao tempo de internação encontram-se na Gráfico 7. 
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GRÁFICO 7.  Tempo médio de internação (em dias). 
 

 

Um resumo dos principais achados dos estudos incluídos é 

apresentado na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Resumo dos desfechos dos trabalhos incluídos na análise. 

Desfecho 
Fechamento 
Percutâneo 

% (N)* 

Fechamento 
Cirúrgico 
% (N)* 

Valor p 

Mortalidade 0,07 (2772)  0,24 (2456) NS 

Reintervenção 1,78 (2992) 0,17 (1725) <0,001 

Fluxo residual 0,66 (2120)  0 (2116) <0,001 

Complicações  4,3 (3079) 9,3 (2116) <0,001 

Tempo de internação 5,2 (968) 1,3 (1783) <0,001 

* Exceto para tempo de internação, onde os valores denotam o valor em dias e o N. 

 

 



62 
 

 

4.2.3 Relação de custo-efetividade incremental 

 

A efetividade encontrada foi de 19,7126 anos de vida no grupo 

cirúrgico e 19,7422 no tratamento percutâneo (utilizando-se a taxa de 

desconto anual de 5%). O custo total da estratégia de tratamento cirúrgico 

foi de R$ 12.431,00 e da estratégia percutânea de R$ 19.267,00. Estes 

valores resultaram em uma relação de custo-efetividade incremental (RCEI) 

de R$ 230.641,00 por ano de vida salvo do tratamento percutâneo quando 

comparado ao cirúrgico. Estes dados são apresentados na Tabela 7. 

 

Tabela 7. Custo, efetividade e relação incremental de custo-
efetividade das estratégias cirúrgica e percutânea, no 
tratamento da CIA. 

 Custo 
Efetividade  

com desconto 
RCEI  

com desconto 

Tratamento cirúrgico R$ 12.431 19,7126 - 

Tratamento percutâneo R$ 19.267 19,7422 R$ 230.641 

RCEI = relação de custo-efetividade incremental, expressa em R$ por ano de vida salvo. 

 

 

4.2.4 Análise de limiares 

 

Na  análise  de  limiares  com  valores  de  intenção  de  pagar  de  até 

R$ 63.000,00, com a taxa de desconto de 5%, o limiar para o procedimento 

percutâneo passar a ser custo-efetivo foi de R$ 14.057,00, ou seja, uma 

queda de R$ 4.960,00 no custo do dispositivo ou que os custos indiretos 

relacionados aos cuidadores fossem iguais a R$ 4.960,00. Também foram 

conduzidas análises de utilidade no primeiro ano pós-cirurgia. Esta avaliação 
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mostrou que se a utilidade dos pacientes ou responsáveis sofrer um 

decréscimo de cerca de 8% após a cirurgia novamente o método percutâneo 

passa a ser custo-efetivo em ambos os cenários.  Os dados referentes a 

análise de limiares encontram-se na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Análise de limiares na modelagem com desconto de 5%. 

Variável 
Cenário com 

desconto de 5% 

Utilidade no 1º ano após procedimento cirúrgico 

(caso base = 1)  
0,921 

Custo indireto dos cuidadores, na estratégia cirúrgica 

(caso base = 0) 
R$ 4.960,00 

Valor total do implante da prótese, na estratégia 

hemodinâmica (caso base = R$ 19.021,00) 
R$ 14.057,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussão 
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5.1 Análise da segurança e eficácia 

 

5.1.1 Observações gerais 

 

Neste estudo não randomizado com 2 coortes contemporâneas de 

pacientes na faixa etária pediátrica (até 14 anos) tratados em um mesmo 

centro, a oclusão percutânea da CIA em crianças e adolescentes se mostrou 

mais segura e tão eficaz quanto o tratamento cirúrgico convencional. 

Utilizamos para fins comparativos uma coorte contemporânea de tratamento 

cirúrgico pois nos últimos 10 anos não houve grandes mudança nas técnicas 

cirúrgicas. Sendo assim, a melhor prática clínica está refletida para ambos 

tipos de tratamento. 

 

5.1.2 Características basais das coortes dos pacientes e possível 

impacto nos resultados observados 

 

É improvável que a menor idade e peso observados no grupo 

cirúrgico tenham tido impacto na maior incidência e gravidade das 

complicações encontradas já que a idade média dos pacientes deste grupo 

de quase 5 anos (com peso médio de quase 20 kg) não se constitui em um 
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fator de risco habitual na cirurgia cardíaca pediátrica contemporânea, 

especialmente tratando-se de uma operação tecnicamente simples e com 

um rápido período de CEC.  É mais provável que a maior incidência e 

gravidade das complicações observadas está associada pura e 

simplesmente a natureza invasiva da cirurgia cardíaca com necessidade de 

toracotomia e CEC. A menor idade do grupo cirúrgico reflete uma postura do 

nosso  grupo  de  operar  crianças  mais  precocemente,  com  idade  abaixo 

de 4 - 5 anos para viabilizar uma mini-esternotomia (difícil acesso com idade 

maior), utilizada em quase metade desta casuística. Em contrapartida, a 

maior idade observada no grupo percutâneo (média de quase 8 anos) reflete 

a postura do nosso grupo de dar preferência ao tratamento em um momento 

no qual o procedimento é tecnicamente mais fácil e permite o implante de 

próteses maiores sem o risco de interferências com estruturas cardíacas 

adjacentes. Apesar deste momento ser discutível na literatura, nos parece 

que  a  idade  ideal  para  a  abordagem  percutânea encontra-se entre 3 e 

10 anos ou em crianças com peso acima de 15 kg. Por outro lado, o 

procedimento pode e deve ser aplicado a crianças de menor idade e de peso 

< 10 kg quando há síndromes cromossômicas ou doenças significativas de 

outros sistemas associadas, tais como broncodisplasia pulmonar da 

prematuridade, asma perene, insuficiência renal, escoliose grave, entre 

outros. Nestes pacientes, o procedimento também é seguro e eficaz85, 86. 
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5.1.3 Complicações, morbidade e segurança 

 

Em ambos os grupos observamos arritmias diversas como uma 

complicação relativamente, em linha com a literatura87, 88. A maior incidência 

e gravidade destas arritmias no grupo cirúrgico provavelmente está 

associado a realização da atriotomia cirúrgica e manipulação do SIA durante 

o procedimento89. Além disto, a cicatriz gerada pela atriotomia pode servir 

como substrato histológico para focos arritmogênicos e/ou fenômenos de 

reentrada, inclusive na vida futura destes pacientes. Por outro lado, o uso de 

próteses pode resultar em bloqueios de graus variáveis em crianças, ainda 

que transitórios, como observado em 3 pacientes desta casuística. Em um 

destes, o bloqueio decorreu da falta de mecanismo de auto-centralização do 

dispositivo utilizado (Helex®) causando queda do mesmo para o seio 

coronário, provavelmente traumatizando temporariamente a região do nó 

átrio-ventricular, o que requereu a retirada do dispositivo e um novo 

procedimento posterior. O implante de uma prótese auto-centrável três 

meses após minimizou esta migração inferior e evitou a ocorrência do 

bloqueio. Em um estudo90, a oclusão percutânea da CIA em crianças 

pequenas resultou em taxas de cerca de quase 4% de bloqueios. Entretanto, 

tamanhos grandes de próteses foram utilizados naquela experiência. Tal 

observação aliada aquelas derivadas deste estudo denotam a importância 

da seleção adequada dos pacientes para o procedimento percutâneo, 

especialmente no que se refere à idade ideal para o procedimento e seleção 

criteriosa do tamanho e tipo de dispositivo para a anatomia subjacente. 
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A ocorrência de derrame pericárdico ou pleural necessitando 

drenagem e internação mais prolongada é relativamente comum após a 

correção cirúrgica da CIA, como observado em 3 pacientes neste estudo. 

Não se sabe ao certo a causa desta complicação. Mesmo quando não 

requer drenagem, o derrame aumenta a morbidade pós-operatória por 

necessitar de doses maiores de diuréticos para seu tratamento. A maior 

incidência de infecção após o procedimento cirúrgico neste estudo reflete a 

natureza mais invasiva deste tipo de abordagem com necessidade de 

intubação mais prolongada, uso de sondagem vesical e cateteres venosos 

centrais e arteriais, imunodepressão secundária a CEC e presença de ferida 

cirúrgica. Ainda no grupo cirúrgico houve um número significativo (30%) de 

pacientes que necessitaram de transfusão sanguínea após a cirurgia. Se 

considerarmos também o uso de sangue durante à CEC, estes pacientes 

são multi-transfundidos o que aumenta a morbidade. A necessidade de 

drogas vasoativas para manter as condições hemodinâmicas em quase 20% 

dos pacientes e o tempo de internação mais prolongado denotam também a 

maior morbidade do procedimento cirúrgico. 

A baixa taxa de morbidade observada no grupo tratado 

percutaneamente reflete a experiência do grupo neste procedimento, 

especialmente no que se refere a seleção dos pacientes, e a sua natureza 

menos invasiva. Especulamos que tais achados permitiriam a adoção de um 

esquema semi-ambulatorial para tratamento dos pacientes com CIA com 

internação sem a necessidade de exames laboratoriais e alta hospitalar após 

breve período de observação de 24 horas. Tal conduta resultaria em 
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economia significativa de recursos e liberação de leitos hospitalares para 

outros pacientes com cardiopatias mais complexas que necessitam de 

tratamento intensivo e de correção exclusivamente cirúrgica. Apesar de 

termos observado baixas taxas de complicações neste estudo, algumas 

considerações devem ser realizadas. A ocorrência de erosão é uma 

complicação rara mas bem documentada no tratamento percutâneo da 

CIA91. Não se sabe ao certo os mecanismos que estão implicados em sua 

fisiopatologia, mas parece que um superdimensionamento da prótese em 

CIAs com bordas antero-superiores deficientes sejam fatores 

predisponentes. Curiosamente, esta complicação é raramente encontrada 

em crianças. Em um estudo anterior em adultos, nosso grupo encontrou tal 

complicação em um paciente com uma CIA de localização mais alta no 

septo34. A embolização do dispositivo é outra complicação que pode ser 

encontrada durante a curva de aprendizado e/ou em pacientes com defeitos 

de características limítrofes para implante. Apesar do resgate da prótese 

ainda no laboratório de cateterismo geralmente ser possível, a intervenção 

cirúrgica pode ser necessária dependendo da posição em que a prótese se 

localiza. 

 

5.1.4 Eficácia 

 

Observamos uma alta taxa de oclusão da CIA em ambos os grupos 

neste estudo. Taxas de mais de 95 - 98% no grupo percutâneo são 

encontradas na literatura dependendo do tipo de prótese utilizada, tamanho 
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do defeito e da fase da curva de aprendizado. Devido ao planejamento deste 

estudo e ao baixo número relativo de pacientes não foi possível a 

comparação do desempenho de cada prótese individualmente. Mesmo 

reconhecendo que houve um tempo de seguimento relativamente curto dos 

pacientes tratados percutaneamente neste estudo, as evidências de 

literatura  mostram  que  a  segurança e a eficácia perduram após mais de 

10 anos de seguimento11, 71. Apesar da ocorrência de fluxos residuais ser 

rara nos pacientes tratados pela técnica cirúrgica, ela, quando acontece, 

pode necessitar de nova intervenção devido a deiscência de sutura e 

manutenção dos grandes diâmetros do defeito original, como observado em 

um paciente desta casuística. A falta de seguimento de todos os pacientes 

do grupo cirúrgico reflete a natureza retrospectiva de coleta de dados com 

perdas de informações. 

 

5.1.5 Comparação com outros estudos na literatura 

 

Os desfechos encontrados neste estudo encontram-se em linha com 

aqueles observados na literatura em estudos observacionais não 

randomizados realizados anteriormente. Em estudo multicêntrico publicado 

em 2002 por Du e colaboradores22 foram analisados dados de 442 pacientes 

submetidos ao implante de ASO e 154 pacientes corrigidos cirurgicamente. 

A idade média foi maior no grupo percutâneo (9,8 vs 4,1 anos; p < 0,001) e o 

diâmetro médio da CIA foi semelhante entre os grupos (13,3 ± 5,4 mm no 

grupo percutâneo e 14,2 ± 6,3 mm no cirúrgico; p = 0,099). As taxas de 
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oclusão imediata foram similares entre os grupos (94,8% com tratamento 

percutâneo e  96,1% na cirurgia; p > 0,05). As taxas de complicações e 

tempo  de  internação  favoreceu  significativamente  o  grupo  percutâneo 

(7,2% e 1,0 ± 0,3 dias vs 24,0% e 3,4 ± 1,2 dias; p < 0,001 em ambas 

análises). Os autores concluíram que o procedimento percutâneo é seguro e 

eficaz principalmente pelo índice de sucesso semelhante, porém com taxa 

de complicações maior no grupo cirúrgico. 

Outro estudo multicêntrico idealizado para análise de não-

inferioridade  foi  realizado  com  a  prótese  Helex®24.  Foram  estudados 

119 pacientes no grupo percutâneo e 128 pacientes submetidos a cirurgia de 

correção  da  CIA.  A idade e peso mediano foi de 6,3 anos (1,4 – 72,4) e 

23,0 kg (9,2 – 132,5) no grupo percutâneo e 4,7 anos (0,6 – 70,4) e 17,5 kg 

(8,3 – 135,0) no grupo cirúrgico (valores de p < 0,003 e < 0,001, 

respectivamente). Taxas de complicações maiores foram similares, com 

5,9% no grupo de intervenção e 10,9% no grupo cirúrgico (p = 0,176). 

Novamente o tempo de internação foi menor nos pacientes submetidos ao 

procedimento percutâneo (1,0 ± 0,4 dias vs 3,0 ± 1,9 dias; p < 0,001). Neste 

estudo conclui-se que a segurança e eficácia foram similares nos 2 grupos 

mas com tempo de internação inferior no grupo de intervenção percutânea. 

Recentemente foi publicada uma meta-análise por Butera e 

colaboradores92. Nesta revisão com 13 estudos originais não randomizados 

com mais de 3000 pacientes, um óbito foi encontrado no grupo cirúrgico 

(incidência de 0,08%; intervalo de confiança (IC 95%; 0 - 0,23%) e nenhum 

no grupo percutâneo. A análise de complicações gerais após os 
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procedimentos demonstrou taxas de 31% (95% IC 21 - 41%) para os 

pacientes cirúrgicos e 6.6% (95% IC 3,9 - 9,2%) para os pacientes tratados 

percutaneamente. A razão de chances ajustada relativas a probabilidade de 

complicações gerais foi 5.4 (95% IC 2,96 - 9,84; p < 0,0001) a favor do 

tratamento  percutâneo. As taxas de complicações maiores foram 6.8% 

(95% IC 4 - 9.5%) no grupo cirúrgico e 1,9% (95% IC 0,9 - 2,9%) no grupo 

percutâneo. A razão de chances ajustada para complicações maiores foi de 

3,81 (95% IC 2,7 - 5,36; p = 0,006), novamente favorecendo o tratamento 

percutâneo. Estes autores concluíram que o tratamento percutâneo está 

associado a menor probabilidade de complicações quando comparado a 

abordagem cirúrgica, em linha com as observações feitas no nosso estudo. 

 

5.1.6 Outras possíveis vantagens do tratamento percutâneo 

 

Existem outras vantagens ainda do tratamento percutâneo que não 

foram exploradas neste estudo incluindo recuperação mais rápida da função 

do VD determinada por marcadores ecocardiográficos e bioquímicos93-95 e, 

talvez, um melhor desempenho neurocognitivo dos pacientes submetidos a 

intervenção quando comparados àqueles submetidos a correção cirúrgica96. 

 

5.1.7 Limitações do estudo clínico de segurança e eficácia 

 

As maiores limitações do estudo aqui apresentado são a falta de 

seguimento em todos os pacientes do grupo cirúrgico, o seguimento 
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relativamente curto dos pacientes submetidos a tratamento percutâneo e o 

seu desenho não randomizado. Não existem estudos desta natureza na 

literatura e é extremamente improvável a realização dos mesmos. Hoje em 

dia, a abordagem percutânea está tão bem estabelecida, padronizada e 

difundida nos maiores centros mundiais37, 83, 97 que o recrutamento de 

pacientes para o grupo cirúrgico após randomização seria de difícil 

explicação para os pais ou responsáveis. Como é observado na quase 

totalidade da literatura relativa ao tratamento de doenças cardíacas 

congênitas, os progressos obtidos no manejo dos pacientes deriva de 

estudos de coortes observacionais prospectivos com análise de fatores de 

risco para desfechos adversos. Quando estes fatores de risco são 

reconhecidos e controlados, há uma melhoria dos resultados. O estudo aqui 

apresentado, apesar de não ter sido randomizado e, por isto, introduzir 

vieses de seleção de pacientes, tem como ponto forte o fato de ter sido 

realizado com 2 coortes praticamente contemporâneas de pacientes tratados 

em um único hospital de excelência, com equipes experientes e 

relativamente homogêneas, utilizando técnicas percutâneas e cirúrgicas bem 

estabelecidas e padronizadas, já passadas suas curvas de aprendizado. Ou 

seja: a experiência aqui apresentada provavelmente reflete uma das 

melhores práticas clínicas encontradas no país. 
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5.1.8 Conclusões e implicações para políticas de saúde 

 

Devido a eficácia semelhante à abordagem cirúrgica, à menor 

morbidade e ao menor tempo de internação, nos parece que a oclusão 

percutânea da CIA deva ser considerada como a modalidade terapêutica de 

eleição para o tratamento de crianças e adolescentes selecionados com esta 

condição. Os resultados consistentes observados nesta experiência 

brasileira e em linha com os internacionais justificam a realização do estudo 

de custo-efetividade incremental para possível incorporação pelo SUS, 

também realizado nesta tese e discutido a seguir. 

 

5.2 Análise de custo-efetividade 

 

5.2.1 Observações gerais sobre o estudo de custo-efetividade e 

qualidade das evidências 

 

Neste estudo, identificamos as evidências sobre a efetividade do 

tratamento cirúrgico e percutâneo e realizamos uma análise de custo-

efetividade comparando ambas as estratégias terapêuticas. Após revisão 

ampla e sistemática da literatura, foi constatado que os dados de efetividade 

dos procedimentos para fechamento da CIA-OS – cirúrgico e percutâneo – 

são baseados na sua maioria em estudos observacionais e experimentos 

não controlados, sem comparação direta entre as modalidades de 

tratamento em ensaios clínicos randomizados. Tendo em vista que o 
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procedimento percutâneo já foi definido como a opção padrão na maioria 

dos países desenvolvidos9, 20, 22, não parece que as tecnologias serão 

comparadas em ensaios clínicos randomizados futuros; logo, as evidências 

disponíveis para avaliação comparativa entre as opções de tratamento não 

terão incremento de qualidade no futuro. As estimativas obtidas nos estudos 

encontrados permitem afirmar que ambas as técnicas são seguras, 

apresentam alto índice de sucesso e baixo risco de complicações em curto e 

longo prazo. O tratamento percutâneo parece estar associado a maior taxa 

de fluxos residuais persistentes, ainda que a maioria deles provavelmente 

não tenha impacto clínico; por outro lado, este tratamento está associado a 

menor taxa de complicações que a intervenção cirúrgica. Em linha com os 

poucos estudos comparativos encontrados na literatura22, 24, 92, a maior 

segurança e a eficácia semelhante do fechamento percutâneo da CIA 

quando comparado ao tratamento cirúrgico também foram encontradas no 

estudo para avaliação de segurança e eficácia clínica desta tese, com dados 

já publicados16. 

 

5.2.2 Modelos de estudos de custo-efetividade sobre novas 

tecnologias em saúde e impacto nos resultados observados 

 

A avaliação dos custos em tecnologias da saúde é um tema cada vez 

mais pertinente na literatura mundial. O grande número de avanços 

tecnológicos e a intensa busca por alternativas no tratamento de pacientes 

tem gerado diversos estudos comparando práticas clínicas com ênfase em 
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seus aspectos de custo e efetividade. Conforme descrito anteriormente, 

estes estudos têm por característica uma análise econômica baseada nos 

desfechos clínicos. No presente estudo, foram utilizados dados da literatura 

e, conforme recomendação as diretrizes do Ministério da Saúde em Estudos 

de Avaliação Econômica de Tecnologias na Saúde, foram acrescentados os 

dados apresentados no estudo de segurança e eficácia refletindo a realidade 

nacional35. Este tipo de abordagem é utilizada quando existe equivalência 

entre os métodos comparados, claramente demonstrada aqui. 

Tendo em vista que não foram encontrados estudos econômicos no 

Brasil, desenvolvemos um modelo de decisão para avaliação do custo-

efetividade. O modelo criado mostrou estimativa de efetividade cumulativa 

(sobrevida ao longo da vida) semelhante entre as terapias, com benefício um 

pouco maior para terapia percutânea. As relações de custo-efetividade, 

entretanto, são elevadas na comparação da terapia percutânea com a 

cirúrgica    (relação    de    custo-efetividade    incremental    de    cerca    de 

R$ 230.000,00 por ano de vida salvo na modelagem). É importante ressaltar, 

porém, que estas estimativas são conservadoras, uma vez que se assumiu 

que a qualidade de vida nos dois tratamentos é igual. Considerando-se o 

desconforto associado à toracotomia no procedimento cirúrgico e a falta à 

escola ou trabalho nas primeiras semanas subsequentes à cirurgia, é 

bastante provável que, ao menos no curto prazo, haja um prejuízo em 

qualidade de vida nos pacientes tratados com este método, o que teria 

impacto na estimativa de custo-efetividade. Caso os pacientes tratados 

cirurgicamente tivessem uma piora na qualidade de vida no 1º ano após a 
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cirurgia de 8% (utilidade de 0,92) na comparação com o tratamento 

percutâneo, este último seria custo-efetivo, se considerássemos um limiar de 

disposição a pagar equivalente a três vezes o PIB per capita brasileiro. 

 

5.2.3 Outros estudos sobre custos do tratamento percutâneo vs 

cirúrgico da CIA 

 

São poucos os estudos de custos intra-hospitalares comparando os 

métodos de fechamento das CIAs encontrados na literatura. Este estudo de 

custo-efetividade incremental é o primeiro realizado no Brasil e talvez um 

dos únicos realizados no mundo analisando os custos e consequências de 

ambos os métodos de tratamento ao longo da vida. 

O primeiro estudo de custos intra-hospitalares foi realizado na Itália 

em 2001 com 171 pacientes comparando a cirurgia convencional, a 

miniesternotomia e a abordagem percutânea58. Houve taxa de complicações 

maior no grupo cirúrgico e na análise de custos houve vantagem da 

miniesternotomia e dos dispositivos. Neste estudo o maior percentual de 

custos foram referentes as próteses e a circulação extra-corpórea. Outro 

estudo realizado nos Estados Unidos comparando a cirurgia convencional e 

o fechamento percutâneo houve vantagem para o último principalmente as 

custas de maiores honorários médicos, um maior tempo de internação 

hospitalar e na UTI pelos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico11. 

Resultados semelhantes foram encontrados no estudo realizado no Reino 

Unido em que novamente o custo da UTI foi o mais impactante no grupo 
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cirúrgico e o valor da prótese no de fechamento percutâneo9. Este estudo 

também mostrou diferenças significativas  no  tempo  médio  de  retorno as 

atividades normais que foi de 2 sem (0,2 - 26 sem) no tratamento com 

prótese e 5,5 sem (4 - 9 sem) no grupo cirúrgico (p < 0,01). Contabilizando 

estes achados houve vantagem para o procedimento percutâneo. Resultado 

semelhante foi encontrado em estudo conduzido na Austrália61. Neste 

estudo, os custos de enfermagem inerentes a maior internação do grupo 

cirúrgico representaram a maior parte dos custos, tornando este menos 

custo-efetivo. Por fim, ao analisar o único estudo realizado fora dos países 

desenvolvidos encontramos resultados que desfavorecem o fechamento 

percutâneo. Como nos estudos anteriores, os maiores custos são 

associados a internação e uso de hemoderivados no grupo cirúrgico e aos 

dispositivos no grupo percutâneo. Entretanto, o valor agregado das próteses 

eleva muito seu custo fazendo com que a cirurgia seja mais vantajosa neste 

estudo realizado na Guatemala10. 

A característica comum encontrada nos estudos descritos acima foi o 

maior custo associado ao procedimento cirúrgico relacionado ao maior 

tempo de internação e consequente necessidade de maior assistência intra-

hospitalar. Em contrapartida, o tratamento percutâneo tem o seu custo 

relacionado a prótese. Razões para explicar as diferentes conclusões dos 

estudos nos países desenvolvidos e em desenvolvimento incluem à 

valorização dada à tecnologia e aos honorários médicos e às equipes de 

suporte (enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos). Nos países de primeiro 

mundo encontramos uma maior valorização profissional e um menor custo 
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da tecnologia. Em países em desenvolvimento, a tecnologia ainda é mais 

cara que a formação a atuação profissional. No Brasil, como na Guatemala, 

o custo do dispositivo percutâneo ainda tem um peso importante no custo 

total do procedimento. 

 

5.2.4 Análise de custos diretos e indiretos 

 

Nossa análise dos custos levou em consideração somente os custos 

diretos referentes aos procedimentos, tais como o uso do laboratório de 

hemodinâmica, centro cirúrgico, custos dos dispositivos, equipamento de 

circulação extra-corpórea e gastos com equipe médica e de apoio. Estes 

itens são de mais fácil mensuração, sendo incluídos nos cálculos finais. Por 

outro lado, os custos indiretos não foram contabilizados e entendemos que 

tais valores possam contribuir para reduzir a diferença de relação de custo 

efetividade incremental (ICER) observada entre os dois métodos neste 

estudo. Custos com o banco de sangue (coleta, processamento e análise, 

distribuição) são de valores elevados e sua necessidade é diferente entre os 

dois métodos de tratamento10, 98. A necessidade de sangue é quase uma 

regra devido ao uso de circulação extra-corpórea. Soma-se a este dado o 

fato que até 30% dos pacientes necessitam de hemoderivados no pós 

operatório, como visto no estudo de segurança e eficácia. Nos 

procedimentos percutâneos o uso de sangue limita-se aos casos com algum 

tipo de complicação, fato extremamente raro nos dias atuais, como também 

vimos no estudo de segurança e eficácia clínica aqui realizado. 
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Outro custo indireto importante mas de difícil mensuração é a perda 

de dias de trabalho ou escola pelos pacientes ou responsáveis. Os pacientes 

do grupo percutâneo têm um menor tempo de internação podendo retornar 

as atividades habituais mais rapidamente9. Os pais ou responsáveis 

demoram menos para recomeçar suas atividades laborais com menor perda 

para sociedade. Além disto, os gastos de saúde com uma criança ou 

adolescente com CIA-OS deve ser feita de forma contextualizada. Este 

paciente tem sobrevida semelhante à população normal podendo, desta 

forma, compensar por um período maior os gastos realizados em sua saúde. 

Neste sentido, devemos lembrar que o SUS paga R$ 14.000,00 pelo uso de 

próteses intravasculares (stent-grafts) para tratamento endovascular de 

pacientes (geralmente idosos) com aneurismas e dissecções da aorta49. 

Considerando-se que este tipo de paciente é mais numeroso que aquele 

com CIA-OS, que esta população tem risco intra-operatório elevado pela 

presença de múltiplas comorbidades e que a expectativa de vida é mais 

limitada, o ônus econômico para o sistema de saúde é maior. Se estes 

pacientes já são contemplados pelo sistema, as crianças e adolescentes 

com CIA-OS deveriam ser. 

Além do benefício direto para o paciente, a realização de 

procedimentos com menores taxas de complicações e menor tempo de 

internação libera leitos na UTI e no centro cirúrgico, melhorando a eficiência 

de um sistema de saúde. Tal estratégia poderia ajudar a reduzir o déficit na 

demanda do atendimento cirúrgico das crianças portadoras de cardiopatias 

congênitas no Brasil99. 
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5.2.5 Limitações do estudo de custo-efetividade 

 

A exclusão de adultos neste estudo é uma limitação. Provavelmente 

este subgrupo de pacientes é o que mais se beneficia das vantagens do 

tratamento percutâneo já que as taxas de complicações pós operatórias são 

maiores que as encontradas nas crianças e adolescentes devido a presença 

de enfermidades co-existentes34, 100. A maior morbidade operatória com 

consequente maior tempo de internação e recuperação domiciliar reduz a 

relação de custo-efetividade do tratamento cirúrgico. Neste sentido, em um 

estudo publicado recentemente, a relação de custo-efetividade incremental 

foi favorável ao tratamento percutâneo em comparação ao cirúrgico em 

adultos com CIA-OS em um seguimento de 5 anos no Canadá101. 

A revisão sistemática incluiu os procedimentos percutâneos 

realizados no início da experiência e da curva de aprendizado dos grupos, 

sendo observados resultados diferentes em comparação aos atuais. Tal 

aspecto tem importância significativa quando comparado com o 

procedimento cirúrgico, que apresenta técnica já bem estabelecida e com 

curva de aprendizado ultrapassada na totalidade dos centros. Dados 

comparativos poderiam ser diferentes, se avaliados somente os 

procedimentos realizados nos dias. Se levarmos em consideração 

levantamento feito no DATASUS49 no período do estudo (2009-11) 

encontramos taxas de mortalidade hospitalar global no país para correção 

de CIA de 1,78%, muito acima do encontrado na literatura analisada. Em 

algumas regiões do Brasil estas taxas são ainda mais elevadas chegando a 
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5,2%. É provável que, levando em conta estes resultados, a o procedimento 

percutâneo seria mais custo-efetivo. Vale lembrar que estes valores são 

relativos ao tratamento cirúrgico da CIA de todos os tipos em crianças e 

adultos no Brasil. 

As taxas de fluxo residual encontradas nas literaturas são menores no 

tratamento cirúrgico fazendo com que aparentemente os resultados finais 

sejam favoráveis a este grupo. Estes valores são decorrentes de condições 

diferentes entre os grupos pois os pacientes do grupo cirúrgico que 

permanecem com fluxo residual significativo são corrigidos em uma nova 

cirurgia dentro da mesma internação sendo contabilizados sem fluxo residual 

ao final do estudo. No grupo de tratamento percutâneo o mesmo não ocorre, 

pois os portadores de fluxo residual significativo são levados para 

reintervenção (percutânea ou cirúrgica) em uma nova internação. Assim, 

eles são contabilizados como portadores de defeito residual, reduzindo a 

eficácia do método. 

Outra limitação se refere a não inclusão de ferramentas que 

pudessem avaliar possíveis perdas de qualidade de vida com impacto 

indireto nos custos. Em recente estudo102 foram avaliados 117 pacientes 

submetidos a correção cirúrgica. A inteligência média e desenvolvimento 

psicomotor deste grupo de pacientes comparados com valores normais de 

controle foram significativamente menores. Outro estudo que analisou as 

diferenças entre dois grupos submetidos a fechamento cirúrgico ou 

percutâneo da CIA encontrou diferenças significativas nos testes de 

quociente de inteligência (QI). O teste global mostrou o grupo cirúrgico com 
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9,5 pontos em média abaixo do grupo percutâneo (p < 0,03). Também foram 

realizadas sub-análises de QI, com todos valores favorecendo os pacientes 

submetidos a procedimento percutâneo96. 

No estudo de revisão sistemática foi notória a ausência de ensaios 

clínicos randomizados. Não restam dúvidas quanto a qualidade da evidência 

gerada por este tipo de estudo. Porém existem algumas particularidades que 

impedem ou dificultam sua realização em doenças de baixa prevalência em 

crianças, como as cardiopatias congênitas. A necessidade de grande 

número de pacientes e um longo período de acompanhamento encontram-

se entre os fatores limitantes. Apesar dos estudos observacionais não 

randomizados terem uma qualidade de evidência menor, eles formam a 

única e, portanto, a melhor evidência disponível no tratamento da CIA-OS. 

Neste sentido, as observações realizadas no nosso estudo de segurança e 

eficácia clínica corroboram com aquelas encontradas na revisão sistemática. 

 

5.2.6 Conclusões do estudo de custo-efetividade incremental 

 

Nesta revisão sistemática, o fechamento percutâneo da CIA-OS 

apresentou eficácia similar ao tratamento cirúrgico com menores taxas de 

complicações e tempo de internação. O tratamento percutâneo foi 

discretamente mais efetivo em termos de anos de vida ganho (19,7126 anos 

de vida no grupo cirúrgico e 19,7422 no tratamento percutâneo utilizando-se 

a taxa de desconto anual de 5%). Entretanto, com os valores diretos 

estipulados neste estudo, o fechamento percutâneo apresentou menor 
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relação de custo-efetividade incremental. Uma redução de cerca de 30% nos 

valores aqui utilizados para os custos das próteses faria com que a 

estratégia percutânea se tornasse custo-efetiva ao longo do tempo e 

passível de incorporação imediata pelo SUS. 
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Apesar do estudo de segurança e eficácia clínica e da revisão 

sistemática da literatura realizados nesta tese terem mostrado que o 

tratamento percutâneo em comparação ao cirúrgico da CIA-OS em crianças 

e adolescentes é mais seguro (com menos complicações) e tão eficaz (com 

taxas de oclusão similares) resultando em menor tempo de internação e 

discreta maior efetividade em longo prazo definida por anos de vida ganho, a 

relação de custo-efetividade incremental usando os valores diretos aqui 

estipulados foi elevada, limitando a incorporação desta tecnologia no SUS 

neste momento. Assim sendo, a hipótese inicial desta tese foi rejeitada. 

Novos estudos levando em consideração custos indiretos são necessários 

para melhor elucidação da relação de custo-efetividade incremental de 

ambas as estratégias terapêuticas. 
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ANEXO A Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 
do Coração – CEP/HCor 
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ANEXO B Estratégia de busca utilizada no Medline (via Pubmed) 
 

#1 

“Cohort Studies”[Mesh] OR (Cohort Study) OR (Studies, Cohort) OR (Study, 

Cohort)OR(Concurrent Studies) OR (Studies, Concurrent)OR(Concurrent Study) OR 

(Study, Concurrent)OR(Historical Cohort Studies) OR (Studies, Historical Cohort) 

OR (Cohort Studies, Historical) OR (Cohort Study, Historical) OR (Historical Cohort 

Study) OR (Study, Historical Cohort) OR (Analysis, Cohort) OR (Analyses, Cohort) 

OR (Cohort Analyses) OR (Cohort Analysis) OR (Closed Cohort Studies) OR 

(Cohort Studies, Closed) OR (Closed Cohort Study) OR (Cohort Study, Closed) OR 

(Study, Closed Cohort) OR (Studies, Closed Cohort) OR (Incidence Studies) OR 

(Incidence Study) OR (Studies, Incidence) OR (Study, Incidence) 

#2 
“Prospective Studies”[Mesh] OR (Prospective Study) OR (Studies, Prospective) OR 

(Study, Prospective) 

#3 

“Longitudinal Studies”[Mesh] OR (Longitudinal Study) OR (Studies, Longitudinal) 

OR (Study, Longitudinal) OR (Longitudinal Survey) OR (Longitudinal Surveys) OR 

(Survey, Longitudinal) OR (Surveys, Longitudinal)   

#4 

“Follow-Up Studies”[Mesh] OR (Follow Up Studies) OR (Follow-Up Study) OR 

(Studies, Follow-Up) OR (Study, Follow-Up) OR (Followup Studies) OR (Followup 

Study) OR (Studies, Followup) OR (Study, Followup) 

#5 

(incidence[MeSH:noexp] OR mortality[MeSH Terms] OR follow up 

studies[MeSH:noexp] OR prognos*[Text Word] OR predict*[Text Word] OR 

course*[Text Word]) = 2.084.026 

#6 “observational study” 

#6 

(incidence[MeSH:noexp] OR mortality[MeSH Terms] OR follow up 

studies[MeSH:noexp] OR prognos*[Text Word] OR predict*[Text Word] OR 

course*[Text Word]) = 2.084.026 

#6 “observational study” 

#7 ((#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6) NOT (animals[mh] NOT humans[mh])) 

#8 

randomized controlled trial [pt] OR controlled clinical trial [pt] OR randomized [tiab] 

OR placebo [tiab] OR drug therapy [sh] OR randomly [tiab] OR trial [tiab] OR groups 

[tiab] NOT (animals[mh] NOT humans[mh]) 

#9 

“Ductus Arteriosus, Patent” OR (Patent Ductus Arteriosus) OR (Patency of the 

Ductus Arteriosus) OR (Patent Ductus Arteriosus familial) * 
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ANEXO B continuação 
 

#10 
“interatrial communication” OR “Heart Septal Defects, Atrial” OR (Atrial Septal 

Defect) OR (Atrial Septal Defects) 

#11 
amplatzer OR cardioseal OR clamshell septal double umbrella OR rashkind OR 

helix OR coils 

#12 “Heart Catheterization” OR(Cardiac Catheterization) 

#13 “percutaneous occlusion” OR percutaneous treatment OR transcatheter 

#14 “surgery” OR (surgical) OR (surgical repair) 

#15 (#11 OR #12 OR #13 OR #14) 

#16 

(#7 AND (#9 OR #10) AND (#15)) OR (#8 AND (#9 OR#10) AND ((#11 OR #12 OR 

#13) AND #14)) Limits: only items with abstracts, Publication Date from 1991/09/09 

to 2011/09/09 
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ANEXO C Tábua de mortalidade Brasil, ambos os sexos – 2010 
 

Idades 

Exatas 

 

Probabilidades de 

Morte entre Duas 

Idades Exatas 

Óbitos 

l ( X ) L (X, N) T(X) 

Expectativ

a de vida à 

Idade X 

 

Expectativa 

de vida à 

idade X, 

descontada 

em 3% ano 

ano 

 

Expectativ

a de vida à 

idade X, 

descontad

a em 5% 

ano ano 

(X)  D (X, N) E(X) Edisc3(X) Edisc5(X) 

 Q (X, N)   (Por Mil)     

0 21,638 2164 100000 98085 7348357 73,5   

1 2,026 198 97836 97737 7250273 74,1   

2 1,075 105 97638 97585 7152536 73,3   

3 0,716 70 97533 97498 7054950 72,3   

4 0,529 52 97463 97437 6957452 71,4   

5 0,416 41 97412 97391 6860015 70,4   

6 0,343 33 97371 97354 6762623 69,5 28,72 19,76 

7 0,293 29 97338 97323 6665269 68,5 27,73 18,77 

8 0,260 25 97309 97296 6567946 67,5 26,77 17,82 

9 0,242 24 97284 97272 6470649 66,5 25,83 16,92 

10 0,238 23 97260 97249 6373377 65,5 24,92 16,06 

11 0,250 24 97237 97225 6276129 64,5 24,04 15,24 

12 0,284 28 97213 97199 6178904 63,6 23,18 14,46 

13 0,339 33 97185 97169 6081705 62,6 22,35 13,72 

14 0,471 46 97152 97129 5984536 61,6 21,55 13,01 

15 0,701 68 97106 97072 5887407 60,6 20,77 12,34 

16 0,870 84 97038 96996 5790334 59,7 20,02 11,71 

17 1,027 100 96954 96904 5693338 58,7 19,29 11,10 

18 1,159 112 96854 96798 5596434 57,8 18,59 10,53 

19 1,271 123 96742 96681 5499636 56,8 17,91 9,98 

20 1,386 134 96619 96552 5402955 55,9 17,25 9,47 

21 1,500 145 96485 96413 5306403 55,0 16,61 8,97 

22 1,586 153 96341 96264 5209990 54,1 15,99 8,51 

23 1,636 157 96188 96109 5113726 53,2 15,39 8,06 

24 1,661 160 96030 95951 5017616 52,3 14,81 7,64 

25 1,677 161 95871 95791 4921666 51,3 14,25 7,24 

26 1,697 162 95710 95629 4825875 50,4 13,70 6,85 

27 1,725 165 95548 95465 4730246 49,5 13,17 6,49 

28 1,767 169 95383 95299 4634781 48,6 12,66 6,14 

29 1,822 173 95214 95128 4539482 47,7 12,16 5,81 

30 1,882 179 95041 94951 4444355 46,8 11,67 5,49 

31 1,947 185 94862 94770 4349403 45,8 11,20 5,19 
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ANEXO C continuação  

 

        

32 2,022 191 94677 94582 4254634 44,9 10,75 4,91 

33 2,112 200 94486 94386 4160052 44,0 10,30 4,63 

34 2,215 209 94286 94182 4065666 43,1 9,88 4,38 

35 2,331 219 94077 93968 3971484 42,2 9,46 4,13 

36 2,460 231 93858 93743 3877516 41,3 9,06 3,90 

37 2,605 244 93627 93505 3783773 40,4 8,67 3,67 

38 2,767 258 93383 93254 3690268 39,5 8,29 3,46 

39 2,947 274 93125 92988 3597014 38,6 7,92 3,26 

40 3,143 292 92851 92705 3504026 37,7 7,57 3,07 

41 3,357 311 92559 92403 3411321 36,9 7,23 2,89 

42 3,593 331 92248 92082 3318918 36,0 6,89 2,72 

43 3,854 354 91917 91739 3226836 35,1 6,57 2,56 

44 4,138 379 91562 91373 3135096 34,2 6,26 2,40 

45 4,450 406 91184 90981 3043723 33,4 5,96 2,25 

46 4,784 434 90778 90561 2952743 32,5 5,67 2,12 

47 5,127 463 90344 90112 2862182 31,7 5,39 1,98 

48 5,477 492 89880 89634 2772070 30,8 5,12 1,86 

49 5,840 522 89388 89127 2682436 30,0 4,86 1,74 

50 6,226 553 88866 88589 2593309 29,2 4,61 1,63 

51 6,654 588 88313 88019 2504719 28,4 4,36 1,52 

52 7,142 627 87725 87412 2416701 27,5 4,13 1,42 

53 7,703 671 87099 86763 2329289 26,7 3,90 1,32 

54 8,332 720 86428 86068 2242526 25,9 3,68 1,23 

55 9,015 773 85708 85321 2156458 25,2 3,47 1,14 

56 9,738 827 84935 84521 2071137 24,4 3,26 1,06 

57 10,496 883 84108 83666 1986615 23,6 3,07 0,98 

58 11,285 939 83225 82755 1902949 22,9 2,88 0,91 

59 12,114 997 82286 81787 1820194 22,1 2,69 0,84 

60 13,009 1057 81289 80760 1738406 21,4 2,52 0,78 

61 13,982 1122 80232 79671 1657646 20,7 2,35 0,72 

62 15,030 1189 79110 78515 1577975 19,9 2,18 0,66 

63 16,160 1259 77921 77291 1499460 19,2 2,02 0,60 

64 17,384 1333 76662 75995 1422169 18,6 1,87 0,55 

65 18,684 1407 75329 74625 1346174 17,9 1,72 0,50 

66 20,102 1486 73921 73178 1271548 17,2 1,57 0,45 

67 21,726 1574 72435 71649 1198370 16,5 1,44 0,41 

68 23,608 1673 70862 70025 1126721 15,9 1,30 0,36 

69 25,729 1780 69189 68299 1056696 15,3 1,17 0,32 
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 ANEXO C continuação 
 

 

        

70 28,025 1889 67409 66464 988397 14,7 1,04 0,29 

71 30,465 1996 65520 64522 921933 14,1 0,92 0,25 

72 33,093 2102 63524 62472 857411 13,5 0,80 0,21 

73 35,916 2206 61421 60318 794939 12,9 0,68 0,18 

74 38,948 2306 59215 58062 734621 12,4 0,57 0,15 

75 42,197 2401 56909 55708 676558 11,9 0,46 0,12 

76 45,691 2490 54508 53262 620850 11,4 0,34 0,09 

77 49,476 2574 52017 50730 567588 10,9 0,23 0,06 

78 53,594 2650 49444 48119 516857 10,5 0,12 0,03 

79 58,064 2717 46794 45435 468739 10,0 0,23 0,06 

80 1000,000 44077 44077 423303 423303 9,6 1,33 0,32 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS).   
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ANEXO D Estudo de custo-efetividade submetido para publicação na revista 
Expert Review of Cardiovascular Therapy 
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