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RESUMO 

 

Reis GG. Preditores de bloqueio de ramo esquerdo e da necessidade de 

marcapasso definitivo no implante transcateter de valva aórtica autoexpansível de 

nova geração [Tese]. São Paulo: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, 

Universidade de São Paulo; 2019. 

 

INTRODUÇÃO: O implante transcateter de valva aórtica é uma opção terapêutica 

consolidada para o tratamento da estenose aórtica severa, principalmente para 

aqueles pacientes de risco cirúrgico aumentado. A inter-relação anatômica do 

complexo valvar aórtico com o sistema de condução cardíaco, especialmente o nó 

atrioventricular e o Feixe de His, predispõe a ocorrência de distúrbio de condução 

relacionado ao procedimento. Com o advento das biopróteses de nova geração, 

observou-se redução de complicações como a regurgitação paravalvar sem, no 

entanto, reduzir expressivamente os distúrbios ao sistema elétrico do coração. A 

prótese aórtica autoexpansível de nova geração ACURATE neo (Boston Scientific, 

Marlborought, Massachusetts, USA) tem apresentado menores taxas de bloqueio de 

ramo esquerdo e de necessidade de marcapasso cardíaco definitivo após o implante 

transcateter de valva aórtica. Até o momento, um número limitado de estudos 

analisou os preditores de bloqueio de ramo esquerdo e de marcapasso relacionados 

ao implante desta prótese.    MÉTODOS: Foi realizado um estudo observacional 

retrospectivo por meio da análise do banco de dados dos pacientes submetidos ao 

implante transcateter de valva aórtica com a prótese ACURATE neo no Instituto 

Dante Pazzanese de Cardiologia. A análise estatística foi dividida em duas etapas, 

85 pacientes foram analisados quanto aos preditores de marcapasso definitivo 

relacionados ao procedimento, em seguida 76 pacientes foram analisados quanto 

aos preditores de bloqueio de ramo esquerdo e marcapasso definitivo. Por fim, 

foram analisadas as habilidades da curva ROC e da árvore de decisão em predizer o 

risco do evento composto baseado na profundidade de implante da prótese e 

determinar um ponto de corte relacionado aos desfechos. RESULTADOS: Um total 

de 10 pacientes (11,8%) submetidos ao implante da ACURATE neo necessitaram de 

marcapasso definitivo após o procedimento, o EuroSCORE II, o uso prévio de 

antiarrítmico e a profundidade média de implante da prótese foram preditores 

relacionados ao desfecho. Na análise multivariada, EuroSCORE II (OR= 1,21; IC 



 

 

95%= 1,021-1,436; p= 0,028), antiarrítmico prévio (OR= 12,04; IC 95%= 2,051-

70,657; p= 0,006) e profundidade média de implante (OR= 1,44; IC 95%= 1,001-

2,077; p= 0,049) se mantiveram como preditores independentes. Na análise 

subsequente, bloqueio de ramo esquerdo ou necessidade de marcapasso definitivo 

ocorreram em 17 pacientes (22,37%), sendo que o sexo feminino, o EuroSCORE II e 

a profundidade média de implante estiveram associados aos desfechos. Na análise 

multivariada, EuroSCORE II (OR= 1,2; IC 95%= 1,013-1.426; p= 0,035) e a 

profundidade média de implante (OR= 1,34; IC 95%= 1,01-1,779; p= 0,042) se 

mantiveram como variáveis independentes. Com base na profundidade média de 

implante da prótese, a área sob a curva ROC para predizer bloqueio de ramo 

esquerdo ou marcapasso definitivo após o implante transcateter da prótese 

ACURATE neo foi de 0,741 (IC 95%= 0,615 – 0,866; p= 0,004) com um ponto de 

corte de 4,745 mm (Sensibilidade = 0,867; Especificidade= 0,655). Por fim, o 

algoritmo de árvore de decisão evidenciou uma taxa de bloqueio de ramo esquerdo 

ou marcapasso igual a 5,3% para os pacientes com a profundidade média de 

implante da prótese de até 4,745 mm, a acurácia global deste método foi de 67,4%. 

CONCLUSÃO: A incidência de bloqueio de ramo esquerdo e de marcapasso 

definitivo após o implante transcateter da valva aórtica autoexpansível ACURATE 

neo foi relativamente menor quando comparada às demais próteses de nova 

geração. Foram identificados tanto preditores clínicos quanto cirúrgicos para o risco 

de distúrbios da condução cardíaca. A profundidade média de implante permanece 

como uma variável significativa para complicações ao sistema elétrico do coração. A 

curva ROC demonstrou bom desempenho para discriminar os pacientes que terão 

ou não o evento. A árvore de decisão demonstrou uma acurácia regular em 

diferenciar estes grupos de pacientes, por outro lado, este algoritmo foi capaz de 

identificar um subgrupo livre de eventos. Houve uma convergência entre a curva 

ROC e a árvore de decisão com relação ao ponto de corte para diferenciar os 

grupos de pacientes que terão ou não maior incidência de bloqueio de ramo 

esquerdo novo ou necessidade de marcapasso definitivo após o implante da prótese 

ACURATE neo. 

 

Palavras-chave: Bloqueio de ramo. Marcapasso artificial. Substituição da valva 

aórtica transcateter. Estenose da valva aórtica. Bioprótese. 



 

 

ABSTRACT 

 

Reis GG. Predictors of new left bundle branch block and permanent pacemaker 

implantation with new-generation self-expandable transcatheter heart valve [thesis]. 

São Paulo: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Universidade de São Paulo; 

2019. 

 

INTRODUCTION: Transcatheter aortic valve implantation is a consolidated option to 

the treatment of severe aortic stenosis, specially for greater-risk patients. The 

anatomic interrelation between aortic valve complex and cardiac conduction system, 

specially the atrioventricular node and His bundle, increase cardiac conduction 

disturbances occurrence. A matter of concern with new generation valves was 

primarily to improve annular sealing and reduce paravalvular regurgitation; on the 

other hand, the incidence of conduction abnormalities and pacemaker requirement 

remain relevant. The self-expanding ACURATE neo TF system (Boston Scientific, 

Marlborough, Massachusetts, USA) has presented the lowest rates of left bundle 

branch block and permanent pacemaker requirement after transcatheter aortic valve 

implantation. Until now, a limited number of studies analyzed the predictors of left 

bundle branch block and permanent pacemaker implantation after the implantation of 

this prosthesis. METHODS: We conducted a retrospective observational study by 

means of a database about the patients underwent ACURATE neo transcatheter 

aortic valve implantation in the Dante Pazzanese Institute of Cardiology. The 

statistical analysis was split into two steps, 85 patients were studied about the 

predictors of permanent pacemaker implantation and, after that, 76 patients were 

studied about predictors of left bundle branch block and permanent pacemaker 

implantation. In the end, was analyzed the ROC curve and the decision tree abilities 

to predict both endpoints. RESULTS: A total of 10 patients (11.8%) underwent to 

ACURATE neo implantation required permanent pacemaker after the procedure, 

logistic EuroSCORE II, prior antiarrhythmic and mean implantation depth were 

related predictors. In the multivariable analysis, EuroSCORE II (OR, 1.21; 95%CI, 

1.021-1.436; P = 0.028), antiarrhythmic (OR, 12.04; 95%CI, 2.051-70.657; P = 0,006) 

and mean implantation depth (OR, 1.44; 95%CI, 1.001-2.077; P = 0.049) remain 

independent predictors for outcomes. In sequence, left bundle branch block and 

permanent pacemaker implantation occurred in 17 patients (22.37%), being 



 

 

associated with female individuals, logistic EuroSCORE II and mean implantation 

depth. In the multivariable analysis EuroSCORE II (OR, 1.20; 95%CI, 1.013-1.426; P 

= 0.035) and mean implantation depth (OR, 1.34; 95%CI 1.01 1.779; P = 0.042) 

remain independent variables. Based on depth-implantation, the area under the ROC 

curve was 0.741 (95% CI= 0.615-0.866; p=0.004) with a cutoff point of 4.745 mm 

(Sensibility= 0.866; Specificity= 0.655). Nonetheless, the decision tree analysis 

showed a left bundle branch block / permanent pacemaker implantation rate of 5.3% 

for the group of patients with the mean implantation depth until 4.745 mm, the global 

accuracy of this method was 67.4%. CONCLUSION: Incidence of new left bundle 

branch block and permanent pacemaker implantation after the self-expandable 

ACURATE neo prosthesis implantation was low, as compared with another new-

generation devices. Clinical and surgical predictors showed correlation with 

conduction disturbances after the procedure. The ROC curve demonstrated a good 

discrimination performance in split patients that will present or not the endpoints. The 

decision tree demonstrated a regular accuracy to dichotomize these groups of 

patients, on the other hand, this algorithm was efficient to identify an event-free 

subgroup of patients. There was a convergence between the statistical modalities 

related to the cutpoint for distinguish the group of patients that will present or not new 

left bundle branch block or permanent pacemaker implantation after transcatheter 

ACURATE neo prosthesis implantation. 

 

Descriptors: Bundle-branch block. Artificial pacemaker. Transcatheter aortic valve 

replacement. Aortic valve stenosis. Bioprosthesis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Descrito pela primeira vez em 2002 por Cribier et al.1, na França, o implante 

transcateter de valva aórtica (ITVA) revolucionou o tratamento da estenose valvar 

aórtica. 

A estenose aórtica é definida pela restrição a abertura dos folhetos valvares 

levando a formação de um gradiente de pressão sistólico entre o ventrículo 

esquerdo (VE) e a aorta em decorrência da calcificação das estruturas valvares 

correlacionadas, associada ou não à fusão de seus folhetos, essencialmente na 

população idosa2. 

Esta é a principal valvopatia adquirida com o envelhecimento, a prevalência 

estimada é de 3% nos indivíduos com mais de 65 anos de idade e, de até 5% na 

população com idade maior ou igual a 75 anos. É importante salientar que até um 

terço desses pacientes não apresenta condições para o ato cirúrgico convencional, 

pelo elevado risco em decorrência de comorbidades3,4. 

Uma vez sintomáticos, pacientes com estenose aórtica severa passam a 

apresentar uma piora significativa do seu prognóstico, com média de sobrevida de 

dois a três anos e risco aumentado para morte súbita5. 

Atualmente, o ITVA é considerado padrão ouro para os pacientes de alto 

risco, a única opção para os pacientes de risco proibitivo e, recentemente, não 

inferior ao tratamento cirúrgico para os pacientes de risco cirúrgico intermediário com 

estenose aórtica severa6,7
. 

A decisão pela abordagem via ITVA ou troca valvar cirúrgica convencional 

deve basear-se em um conceito tripartite de risco: doença valvar, doença cardíaca 

não valvar e comorbidades extracardíacas presentes8. 

Para a estratificação de risco cirúrgico, as diferentes sociedades e 

instituições se baseiam habitualmente nos escores da Society of Thoracic Surgeons 

(STS) mortalidade, avaliação de fragilidade, EuroSCORE e EuroSCORE II8. 

A inter-relação anatômica do complexo valvar aórtico com o sistema de 

condução cardíaco (Figuras 1 e 2), especialmente o nó atrioventricular (NAV) e o 

feixe de His, predispõe a ocorrência de trauma mecânico ou de processo 

inflamatório local relacionados ao ITVA. 
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Figura 1 – Inter-relação anatômica entre o complexo valvar aórtico e o sistema de 
condução 

 

 

Fonte: Ilustrado por Reis, EAG (Adaptado de  Wolff et al9). 
CCE= cúspide coronariana esquerda; CNC= cúspide não coronariana; NAV= nó 
atrioventricular; VSVE= via de saída ventrículo esquerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

Figura 2 - Sobreposição das imagens de fluoroscopia e do mapeamento 
eletroanatômico com o sistema Carto® durante ablação de flutter 
atrial por radiofrequência. Paciente portador da bioprótese ACURATE 
neo 

 

 

Fonte: Reimpresso de Eurointervention, Toggweiler et al.10, com a permissão da Europa Digital 
& Publishing. 
*A seta indica o ponto anatômico onde foi registrado o potencial de His.  
**Observa-se a proximidade da prótese com o feixe de His.  

 

Vale ressaltar que existem variabilidades individuais em relação à topografia 

do septo membranoso, NAV e do ramo esquerdo do feixe de His. Análises macro e 

microscópicas de peças anatômicas demonstram que quanto mais anterior e cranial 

estas estruturas se apresentam, maior a exposição e o risco ao trauma decorrente 

do ITVA11 (Figura 3). 
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Figura 3 – Macroscopia do complexo valvar aórtico e estruturas adjacentes 
evidenciando as variações topográficas do septo membranoso e nó 
atrioventricular 

 

 

Fonte: Reimpresso de International Journal of Cardiology, Kawashima et al11,  com permissão de 
Elsevier. 
CCD= cúspide coronariana direita; CCE= cúspide coronariana esquerda; CNC= cúspide não 
coronariana; VE= ventrículo esquerdo. 
*O asterisco indica o posicionamento do septo membranoso: a) cúspide direita; b) intermediário; c) 
cúspide esquerda. 

 

Os distúrbios do sistema de condução podem ocorrer imediatamente ao 

balonamento da valva nativa, ou mesmo durante ou após a liberação da bioprótese. 

As próteses autoexpansíveis, em decorrência da propriedade de memória, podem 

danificar o sistema de condução cardíaco a curto e médio prazo. 

A expansão das indicações do ITVA, especialmente para o grupo de 

pacientes mais jovens e de risco cirúrgico intermediário12, torna a ocorrência de 

bloqueio de ramo esquerdo (BRE) novo e a necessidade de marcapasso definitivo 

(MPD) preocupações relevantes. 

O BRE e a estimulação artificial ventricular direita podem acarretar 

dissincronia ventricular e associarem-se com maiores taxas de fibrilação atrial (FA), 

insuficiência cardíaca (IC) e até mesmo, em alguns estudos, de 

mortalidade13,14,15,16,17. 

As taxas de MPD após ITVA variam de acordo com o tipo da bioprótese e 

com a técnica utilizada. Apesar da significativa redução da incidência de 

regurgitação paravalvar, a introdução das próteses de nova geração não resultou em 

redução significativa dos distúrbios de condução associados ao procedimento18,19. 

Como exemplo notório, pode ser mencionada a redução da regurgitação paravalvar 

às custas de uma maior incidência de anormalidades ao sistema de condução com a 

transição de geração da prótese balão-expansível Edwards SAPIEN XT para 

SAPIEN 320. 
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A prótese aórtica autoexpansível de nova geração ACURATE neo (Boston 

Scientific, Marlborought, Massachusetts, USA), por outro lado, tem se mostrado uma 

opção segura em termos de prevenção de anormalidades do sistema de condução 

cardíaco, com uma taxa média de 8,3% e 9,9% de necessidade de MPD em trinta 

dias e em um ano após o implante, respectivamente21,22.  

Na ocasião da concepção desta tese, em 2015, não existiam estudos a esse 

respeito e, até o momento, poucos trabalhos analisaram os preditores clínicos e 

cirúrgicos para BRE e MPD após o implante transcateter desta prótese. 

A ACURATE neo, de inserção transfemoral, é um dispositivo autoexpansível 

de nitinol, com folhetos porcinos supra-anulares e com uma arquitetura única (Figura 

4). Seu implante é realizado com técnica peculiar. Esta prótese é composta por três 

partes, liberadas em etapas sequenciais da aorta para o VE: coroa superior, arcos 

estabilizadores e coroa inferior, e está disponível em tamanho pequeno, médio e 

grande, abrangendo ânulos de 21–23 mm, 23–25 mm e 25–27 mm, 

respectivamente.  

 

Figura 4 – Bioprótese ACURATE neo®, dimensões e zona de ancoragem 

 

Fonte: Adaptação de imagem fornecida pela Boston Scientific Brasil. 

 

Trauma ao septo interventricular e subsequente ao tecido que o envolve, 

induzido, em especial, pela prótese implantada mais profundamente sobre a via de 
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saída do ventrículo esquerdo (VSVE), é considerado um fator determinante para a 

ocorrência de distúrbios de condução após o ITVA23. 

O Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia de São Paulo (IDPC), é um 

centro tradicional no desenvolvimento e aplicação desta tecnologia, representando 

uma das maiores experiências com o ITVA no Brasil e, na ocasião, responsável por 

mais de 70% dos implantes da prótese ACURATE neo em território nacional24. 

Um registro de mundo real, com um mil pacientes submetidos ao implante 

da prótese ACURATE neo, demonstrou uma elevada taxa de sucesso do dispositivo 

e, positivamente, baixas taxas de complicações nos primeiros trinta dias após o 

procedimento: 

a) mortalidade por todas as causas: 1,4%; 

b) acidente vascular cerebral desabilitante: 1,2%; 

c) marcapasso definitivo: 8,3%; 

d) refluxo paravalvar moderado: 4,1%21. 

Houve, no estudo atual, a preocupação em analisar os preditores de BRE e 

da necessidade de MPD relacionados ao ITVA com o uso da prótese ACURATE 

neo, em particular, o papel da profundidade do implante sobre a VSVE. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo primário 

 

Identificar os preditores de BRE novo e da necessidade de MPD 

relacionados ao ITVA com a prótese ACURATE neo. 

 

2.2 Objetivo secundário 

 

Identificar o ponto de corte da profundidade média de implante da prótese 

sobre a VSVE relacionado aos desfechos de BRE e MPD. 
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3 MÉTODOS 

 

3.1 População do estudo 

 

No período de janeiro de 2012 a abril de 2017, um total de 92 pacientes, 

com sintomas relacionados a estenose aórtica severa, foram submetidos ao ITVA 

com o sistema ACURATE neo no IDPC, na cidade de São Paulo, Brasil.  

 

3.2 Delineamento da pesquisa 

 

Foi conduzido um estudo observacional, retrospectivo e unicêntrico com 

base no banco de dados dos pacientes submetidos ao ITVA no IDPC. 

 

3.3 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos nesta análise os pacientes cujo tratamento da estenose 

aórtica foi realizado por meio do implante transcateter, exclusivamente com a 

prótese ACURATE neo. 

 

3.4  Critérios de exclusão 

 

Os pacientes portadores de MPD previamente ao ITVA (n= 7) foram 

excluídos da análise. Em um primeiro momento, um total de 85 pacientes foram 

avaliados com relação aos preditores de MPD no ITVA.  

Na sequência, foram excluídos também os pacientes portadores de BRE 

previamente ao procedimento (n = 9). Um total de 76 pacientes foram avaliados com 

relação aos preditores de MPD e BRE no ITVA (Figura 5). 
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     Figura 5 - Fluxograma de seleção dos pacientes 

 

 

Fonte: próprio autor. 

 

3.5 Procedimento 

 

O acesso transfemoral foi utilizado em 100% dos pacientes (85/85) do 

estudo. A seleção do tamanho da prótese foi baseada no perímetro do anel aórtico. 

A valvoplastia aórtica com balão foi realizada em 78,82% da população (67/85) do 

estudo, antes da liberação da prótese. A pós-dilatação foi realizada em 52,94% dos 

pacientes (45/85). A bioprótese ACURATE neo teve sua introdução e liberação 

guiada angiograficamente. Todos os pacientes foram submetidos à 

eletrocardiograma (ECG) de 12 derivações sistematicamente, antes e após o 

procedimento. O Holter de 24 horas foi realizado, em alguns pacientes, para 

complementar os achados do ECG e da monitorização cardíaca. 
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3.6  Avaliação da profundidade da prótese 

 

A análise da profundidade do implante da prótese sobre a VSVE foi 

realizada retrospectivamente no laboratório de hemodinâmica do IDPC. O 

observador W.V.P realizou a análise cega para os resultados clínicos e 

eletrocardiográficos. O diâmetro do cateter pigtail foi utilizado como referência para a 

calibração e medidas. 

Para as medidas de profundidade utilizou-se as imagens de angiografia da 

raiz da aorta com a prótese ACURATE neo liberada na projeção cuja valva aórtica 

apresentava seus três folhetos visíveis ao mesmo plano (Figura 6). Foram então 

realizadas as medidas das distâncias septal, não septal e média do ânulo aórtico 

nativo até a porção mais distal da prótese sobre a VSVE. O sistema QAngio XA 3D 

1.1 com QFR, versão 7.3 (Medis Medical Imaging Systems, Leiden, Holanda) foi 

utilizado para a realização de todas as medidas. A profundidade de implante foi 

avaliada em 92,94% dos pacientes (79/85). 
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Figura 6 - Angiografia evidenciando a prótese ACURATE neo completamente 
liberada após um implante alto (A) e baixo (B) sobre a VSVE 

 

    

Fonte: Próprio autor (banco de imagens de ITVA / ACURATE neo, IDPC, 2018). 
* Profundidade septal demonstrada em mm. 

 

3.7 Análise estatística 

 

As variáveis contínuas foram expressas em média com desvio padrão e 

comparadas através dos testes Student t ou Mann-Whitney U, quando apropriado. 

As variáveis categóricas foram reportadas como frequências e porcentagens e 

comparadas através dos testes chi-quadrado ou exato de Fisher. Análise de 

regressão logística univariada foi realizada para calcular a Odds Ratio (OR) e o 

intervalo de confiança (IC) 95% das variáveis predizendo BRE novo ou necessidade 

de MPD com nível de significância de p < 0.05. Na sequência, foi realizada análise 

de regressão logística multivariada (método Backward Stepwise), incluindo as 

variáveis com valores de p inferiores a 0,1. Devido à multicolinearidade entre os 

escores de risco, EuroSCORE II foi o único escore de risco incluído na análise 

multivariada, da mesma forma apenas profundidade média de implante da prótese 

foi utilizada. 

Análises da curva ROC (Receiver Operating Characteristic) foram realizadas 

para determinar o poder discriminativo da profundidade de implante da prótese em 

diferenciar os grupos com e sem BRE / MPD, bem como determinar um ponto de 

corte para estes desfechos. 
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Por fim, foi utilizado o algoritmo C5,025 de árvore de decisão para analisar a 

acurácia da análise de profundidade de implante na diferenciação dos pacientes 

com e sem BRE / MPD. 
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4 RESULTADOS 

 

A idade média da população do estudo foi de 81,8 ± 5,6 anos, 58,8% dos 

pacientes (50/85) eram mulheres e a média do EuroSCORE II e do escore STS foi 

6,36 ± 4,24 e 6,19 ± 4,12, respectivamente. Não houve diferença significativa entre 

os grupos em relação à idade, às comorbidades pré-existentes e aos achados 

eletrocardiográficos e ecocardiográficos. As características clínicas, 

eletrocardiográficas e ecocardiográficas basais, estão listadas nas Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 - Características basais 

 

 
 

MPD 
 

BRE/MPD 
 

 Sim 
(n = 10) 

Não 
(n = 75) 

  p   Sim 
(n = 17) 

Não 
(n = 59) 

p 

Características clínicas 

Idade, anos 82,6 ± 6,2 81,7 ± 5,5 0,5 83,2 ± 7,7 81,85 ± 4,6 0,177 

Sexo feminino 8 (80) 42 (56) 0,19 14 (82,4) 32 (54,2) 0,049* 

IMC, Kg/m2 29,4 ± 4,5 27,9 ± 3,9 0,36 28,1 ± 4,4 28,3 ± 3,8 0,803 

STS escore, % 7,3 ± 2,1 6,0 ± 4,3 0,04* 6,8 ± 2,7 6,2 ± 4,6 0,113 

EuroSCORE II, % 9,3 ± 5,2 6,0 ± 4,0 0,02* 7,9 ± 4,9 5,4 ± 3,3 0,037* 

NYHA Classe III/IV 10 (100) 65 (86,7) 0,28 16 (94,2) 52 (88,1) 0,19 

Hipertensão Arterial 8 (80) 67 (89,3) 0,3 15 (88,2) 54 (91,5) 0,6 

Diabetes mellitus 
insulino-dependente 

1 (10) 11 (14,7) 0,69 1 (5,9) 8 (13,6) 0,6 

Infarto agudo do 
miocárdio 

2 (20) 17 (22,7) 0,85 4 (23,5) 12 (20,3) 0,7 

TFG, ml/min 44,9 ± 16,6 54,3 ± 22,5 0,17 47,1 ± 18 55,5 ± 23,8 0,2 

DPOC 2 (20) 13 (17,3) 0,83 2 (11,8) 12 (20,3) 0,7 

AVC prévio 1 (10) 10 (13,3) 0,77 4 (23,5) 6 (10,2) 0,2 

Aorta em porcelana     - 6 (8,7)   - 1 (6,3) 3 (5,6) 0,91 

Fármacos específicos 

Betabloqueadores 5 (50) 30 (40) 0,7 5 (29,4) 24 (40,7) 0,3 

Bloqueadores dos 
canais de cálcio 

1 (10) 18 (24) 0,4 2 (11,8) 17 (28,8) 0,2 

Antiarrítmicos 4 (40) 7 (9,3) 0,02* 4 (23,5) 5 (8,5) 0,1 

MPD= marcapasso definitivo; BRE= bloqueio de ramo esquerdo; IMC= índice de massa corpórea; 
STS= Society of Thoracic Surgeons; EuroSCORE= European System for Cardiac Operative Risk 
Evaluation; NYHA= New York Heart Association; TFG= taxa de filtração glomerular; DPOC= doença 
pulmonar obstrutiva crônica; AVC= acidente vascular cerebral 
* Valores apresentados em média ± desvio padrão (DP) ou n (%)  
**(*) Variáveis estatisticamente significativas 
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Tabela 2- Exames basais 

 

 
 

MPD  
BRE/MPD 

 

    Sim 
(n = 10) 

  Não 
(n = 75) 

 p   Sim 
(n = 17) 

  Não 
(n = 59) 

p 

 
Dados Eletrocardiográficos 
 
FA paroxística 
 

1 (10) 5 (6,7) 0,5 2 (11,8) 3 (5,1) 0,3 

FA persistente / 
permanente 
 

1 (10) 11 (14,7) 0,69 2 (11,8) 10 (16,9) 0,6 

BAV de primeiro grau 2 (20) 6 (8) 0,24 3 (17,6) 3 (5,1) 0,12 

BRD 
 

2 (20) 4 (5,3) 0,14 2 (11,8) 4 (6,8) 0,6 

BRE 2 (20) 7 (9,3) 0,29      -     -  - 

 
BDASE 

 
2 (20) 

 
3 (4) 

 
0,1 

     
     - 

    
    - 

  
 - 

 
Ecodopplercardiograma transtorácico 

Área de orifício efetiva, 
cm2 

 

0,72 ± 0,15 0,7 ± 0,15 0,4 0,71 ± 4,36 0,69 ± 4,12 0,4 

Gradiente médio, 
mmHg 
 

47,1 ± 13,1 53,3 ± 14,7 0,3 54,9 ± 18,5 52,9 ± 13,7 0,8 

Diâmetro anel aórtico, 
mm 

22,7 ± 2,8 23,4 ± 2,1 0,2 22,9 ± 2,6 23,3 ± 2 0,4 

 
FEVE, % 
 

 
55,3 ± 17,2 

 
59,2 ± 9,7 

 
0,8 

 
60,35 ± 10,8 

 
59,5 ± 9,8 

 
0,5 

Septo interventricular, 
mm 
 

11,7 ± 1,6 12,3 ± 1,4 0,3 12,2 ± 1,3 12,3 ± 1,3 0,92 

DDFVE, mm 
 

50,9 ± 10,8 49,1 ± 5,8 0,9 48,5 ± 6,1 48,7 ± 5,7 0,96 

DSFVE, mm 
 

29,7± 6,7 31 ± 8,0 0,2 29,7 ± 5,4 30,6 ± 8,3 0,27 

Calcificação valvar 
aórtica severa 

6 (66) 49 (79) 0,5 11 (68,8) 37 (77,1) 0,7 

FA= fibrilação atrial; BRD= bloqueio de ramo direito; BRE= bloqueio de ramo esquerdo; BDASE= 
bloqueio divisional anterossuperior esquerdo; FEVE= fração de ejeção do ventrículo esquerdo; 
DDFVE= diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo; DSFVE= diâmetro sistólico final do 
ventrículo esquerdo 
* Valores apresentados em média ± desvio padrão (DP) ou n/N (%) 

 

A escolha do tamanho da prótese teve como base o diâmetro do anel valvar 

aórtico. A profundidade septal e média da prótese sobre a VSVE foi de 4,83 ± 2,31 e 

4,87 ± 2,08 mm, respectivamente. Pós-dilatação foi realizada em 52,94% dos 

pacientes (45/85). Não houve diferença significativa entre os grupos em relação à 

presença de refluxo paravalvar ou de regurgitação valvar aórtica após o ITVA. As 

características e resultados relacionados ao implante estão listados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Características e resultados do procedimento 

 

 
 

MPD  BRE/MPD 
 

   Sim  
(n = 10) 

  Não  
(n = 75) 

p    Sim  
(n = 17) 

   Não 
(n = 59) 

p 

 
Características do Procedimento 
 

Prótese pequena 3 (30) 23 (30,7) 0,5 5 (29) 21 (36) 0,3 

 
Prótese média 

 
6 (60) 

 
32 (42,7) 

 
0,5 

 
10 (59) 

 
23 (39) 

 
0,3 

 
Prótese grande 

 
1 (10) 

 
20 (26,7) 

 
0,5 

 
2 (12) 

 
15 (25) 

 
0,3 

 
Pré-dilatação 

 
9 (90) 

 
58 (77,3) 

 
0,69 

 
15 (88,2) 

 
46 (78) 

 
0,5 

 
Pós-dilatação 

 
7 (70) 

 
38 (50,7) 

 
0,3 

 
12 (70,6) 

 
28 (47,5) 

 
0,12 

 
Diâmetro do 
balão, mm 

 
22,57 ±1,62 

 
23,57 ± 1,66 

 
0,11 

 
22,9 ± 1,8 

 
23,7 ± 1,7 

 
0,24 

 
Diâmetro do anel 
aórtico, mm 

 
21,2 ± 3,0 

 
21,1 ± 3,2 

 
0,9 

 
21,6 ± 3,1 

 
20,9 ± 3,4 

 
0,39 

 
Refluxo 
paravalvar I, II 

 
5 (50) 

 
42 (57) 

 
0,74 

 
11 (65) 

 
33 (57) 

 
0,78 

 
Regurgitação 
valvar aórtica I, II 

 
6 (60) 

 
39 (52) 

 
0,74 

 
9 (53) 

 
32 (54) 

 
0,92 

 
Profundidade do Implante 
 

Septal, mm 5,74 ± 2,0 4,71 ± 2,3 0,1 6,1 ± 1,8 4,6 ± 2,4 0,005* 

 
Não septal, mm 

 
6,44 ± 2,3 

 
4,72 ± 2,1 

 
0,03* 

 
5,9 ± 1,8 

 
4,6 ± 2,2 

 
0,017* 

 
Média, mm 

 
6,09 ± 1,9 

 
4,71 ± 2,0 

 
0,04* 

 
6,0 ± 1,7 

 
4,6 ± 2,2 

 
0,004* 

 
Resultados 
 

      

Sucesso da 
prótese 

10 (100) 74 (98,7) 0,71 17 (100) 58 (98,3) 0,59 

 
Sucesso clínico 

 
9 (90) 

 
73 (97,3) 

 
0,32 

 
16 (94,1) 

 
57 (96,6) 

 
0,54 

* Valores apresentados em média ± desvio padrão (DP) ou n/N (%). 
**(*) Variáveis com significância estatística. 

 

No estudo atual, a taxa de sucesso cirúrgico global foi de 98,8% (84/85 dos 

pacientes). Um total de 96,5% dos pacientes (82/85) obtiveram sucesso clínico 

relacionado ao ITVA. 
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4.1 Necessidade de marcapasso cardíaco definitivo 

 

No atual estudo, a necessidade de MPD novo relacionado ao implante da 

prótese ACURATE neo foi de 11,8% (10/85).  

Pacientes com necessidade de MPD apresentaram EuroSCORE II mais 

elevado (9,3 ± 5,2 vs. 6,0 ± 4,0; p= 0,02), uso prévio de antiarrítmicos (AA) (40 vs. 

9,3%; p= 0,02) e maior profundidade média de implante da prótese sobre a VSVE 

(6,09 ± 1,9 vs. 4,71 ± 2,0 mm; p= 0,04).  

Houve uma tendência, sem significância estatística, para uma maior 

necessidade de MPD nos pacientes que apresentaram BRE precoce pós 

procedimento (50% vs. 20,5 %; p= 0,06). Não houve diferença estatisticamente 

significativa relacionada à presença de bloqueio de ramo direito (BRD) prévio ou a 

realização de pós-dilatação entre os grupos com e sem necessidade de MPD.  

Na análise multivariada (Tabela 4), três variáveis se mantiveram como 

preditores independentes para o implante de MPD após ITVA: EuroSCORE II (OR= 

1,21; IC 95%= 1,021-1,436; p= 0,028), AA (OR= 12,94; IC 95%= 2,051-70,657; p= 

0,006) e profundidade média do implante (OR= 1,44; IC 95%, 1,001 – 2,077; p= 

0,049). 

 

4.2 Bloqueio de ramo esquerdo novo ou necessidade de marcapasso 

cardíaco definitivo 

 

Neste estudo, a presença de BRE novo ou da necessidade de MPD após o 

implante valvar foi de 22,4% (17/76).  

Pacientes do sexo feminino (82,4 vs. 54,2%; p= 0,049), com maior 

EuroSCORE II (7,9 ± 4,9 vs. 5,4 ± 3,3; p= 0,037) e maior profundidade média do 

implante (6 ± 1,7 vs. 4,6 ± 2,2 mm; p= 0,004) tiveram aumento significativo da taxa 

de BRE / MPD após o ITVA. 

Não houve diferença estatisticamente significativa nos desfechos analisados 

com relação a presença de BRD prévio ou realização de pós-dilatação. 

Na análise multivariada (Tabela 5), somente EuroSCORE II (OR= 1,2; IC 

95%= 1,013-1,426; p= 0,035) e a profundidade média de implante (OR= 1,34; IC 

95%= 1,010-1,779; p= 0,042) se mantiveram como preditores independentes. 
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Tabela 4 - Análise multivariada para a necessidade de MPD após ACURATE neo 
 

Variável      OR (95% CI)    p 

Euroscore II 1,21 (1,021 – 1,436) 0,028 

Antiarrítmico 12,04 (2,051 – 70,657) 0,006 

Profundidade do implante, mm 

(média) 

1,44 (1,001 – 2,077) 0,049 

 

 

Tabela 5 - Análise multivariada para a presença de BRE / MPD após ACURATE neo 
 

Variável OR (95% CI) p 

Euroscore II 1,2 (1,01 – 1,43) 0,03 

Profundidade do implante, mm 

(média) 

1,34 (1,01 – 1,78) 0,04 

 

 

4.3 Análise da profundidade de implante da prótese ACURATE neo 

 

Baseado na análise da profundidade média de implante da prótese, a área 

sob a curva (ASC) ROC para predizer BRE / MPD após ITVA foi de 0,741 (IC 95%= 

0,615 – 0,866; p= 0,004) com um ponto de corte de 4,745 mm (Sensibilidade = 

0,867; Especificidade= 0,655) (Figura 7). 
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Figura 7 - Curva ROC da análise de profundidade de implante da prótese em 
relação aos desfechos de BRE / MPD 

 

 

Fonte: próprio autor. Apoiado pelo setor de Bioestatística, IDPC. 
ASC= área sob a curva; p= nível descritivo. 
*Medida do ponto de corte em milímetros (mm). 

 

Por fim, foi utilizado o algoritmo estatístico de árvore de decisão. Um total de 

50% dos pacientes (38/76) apresentaram profundidade média inferior à 4,745 mm. A 

taxa de BRE / MPD neste grupo foi de 5,3% (2/38). Os pacientes deste grupo que 

apresentaram, adicionalmente, uma profundidade de implante septal inferior à 3,4 

mm (n= 21), ficaram livres de BRE / MPD após o ITVA (Figura 8). 

A acurácia global do algoritmo de árvore de decisão foi de 67,4%. 
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Figura 8 - Árvore de decisão para a análise da profundidade de implante em 
relação aos desfechos de BRE / MPD 

 

 

Fonte: próprio autor. Apoiado pelo setor de Bioestatística, IDPC 
D= distúrbio condução (BRE/MPD); ND= não distúrbio (não BRE/MPD); M= profundidade média 
do implante; S= profundidade septal do implante. 
* Medidas registradas em milímetros (mm). 
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5  DISCUSSÃO 

 

A indicação para o ITVA vem se expandindo rapidamente e, este cenário 

torna cada vez mais relevante a identificação dos preditores associados ao BRE e 

ao MPD após o procedimento. A incidência destas complicações ainda não foi 

suficientemente estudada com as próteses de nova geração. 

A principal motivação com o advento das próteses de nova geração estava 

relacionada à redução da regurgitação paravalvar mas, por outro lado, a incidência 

de anormalidades do sistema de condução e a necessidade de MPD permaneceu 

relevante. 

No histórico do ITVA, as próteses autoexpansíveis de primeira geração 

foram as mais relacionadas com distúrbios de condução e a necessidade de MPD. 

Com o advento das próteses autoexpansíveis de nova geração, foram observados 

resultados heterogêneos referente a estas complicações. A taxa média de BRE e 

MPD se assemelhou, em alguns estudos, à encontrada com as próteses expansíveis 

por balão, esta última sabidamente menos lesiva ao sistema elétrico cardíaco26. 

Toggweiler et al.10, em seu estudo com 175 pacientes submetidos ao 

implante da prótese ACURATE neo, descreveu uma incidência de MPD de apenas 

2,5%, excluindo pacientes com MPD prévio. Esta complicação foi inferior, até 

mesmo, à encontrada em pacientes submetidos à cirurgia cardíaca convencional, 

cuja incidência de MPD varia de 3,6 à 7,1%27. Os autores consideraram que a 

seleção criteriosa das dimensões do balão e da prótese foram os principais 

responsáveis pelos resultados encontrados. Vale ressaltar que, em contrapartida, 

houve um aumento da incidência de refluxo paravalvar, sem repercussão clínica. 

Uma metanálise recente mostrou uma taxa de MPD após ITVA relacionada 

aos dispositivos de novas gerações da ordem de 4 a 24% com a prótese SAPIEN 3; 

27,9 a 36,1% com a Lotus; 14,7 a 26,7% com a CoreValve EvolutR e 2,5 a 10,2% 

com a ACURATE neo28(Tabela 6). 

Na literatura, os principais preditores associados com distúrbios do sistema 

de condução cardíaco após o ITVA com as próteses de nova geração foram o sexo 

feminino, FA prévia, BRD prévio, aumento do intervalo PR, quantidade de 

calcificação na zona de liberação da prótese e a profundidade do implante sobre a 

VSVE28,29. 
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Tabela 6 – Estudos sobre a incidência de marcapasso definitivo relacionados ao 
implante das próteses transcateteres de nova geração 

 
Estudo, Ano Bioprótese, N MPD novo (%) 

Vahanian et al.30, 2016 SAPIEN 3, 101  4,0 

Rogers et al.31, 2017 SAPIEN 3, 183  4,7 

Sawaya et al.32, 2016 SAPIEN 3, 283 17,3 

De Torres-Alba et al.20, 2016 SAPIEN 3, 162 19,1 

De Backer et al.33, 2016 Lotus, 154 27,9 

Dumonteil et al.34, 2017 Lotus, 249 32,0 

Seeger et al.35, 2017 Lotus, 202 36,1 

Gomes et al.36, 2017 Evolut R, 100 23,3 

Reardon et al.37, 2017 Evolut R, 139 26,7 

Toggweiler et al.10, 2017 ACURATE neo, 175  2,5 

Hamm et al.38, 2017 ACURATE, 120  9,6 

Pellegrini et al.39, 2018 ACURATE neo, 283  9,9 

Estudo Atual, 2019 ACURATE neo, 85 11,8 

*MPD= marcapasso definitivo. 

 

Na concepção desta tese, não havia nenhuma publicação sobre  os 

preditores  de BRE / MPD relacionados ao uso da prótese ACURATE neo. Até o 

momento, um número limitado de estudos avaliou este cenário. 

Em 2018, Pellegrini et al.39 relataram uma taxa de 9,9% de MPD e 22,8% de 

MPD / distúrbios de condução, após o implante desta prótese. Na ocasião, foi o 

primeiro estudo publicado que avaliou os preditores de MPD e de distúrbios de 

condução após o uso da ACURATE neo. Os autores consideraram que estas 

complicações estiveram relacionadas somente com as características basais dos 

pacientes e não com fatores do procedimento, como o tamanho da prótese, sua 

profundidade de implante sobre a VSVE ou a realização de pós-dilatação. 

Uma nova geração da prótese ACURATE neo, a ACURATE neo 2, está 

sendo estudada. Embora ainda não seja comercializada, esta última incorpora uma 

nova tecnologia para o selamento anular. Deste modo, é esperada uma melhor 

performance em relação à taxa de refluxo paravalvar. Deve-se considerar, no 

entanto, um potencial aumento nas complicações relacionadas ao sistema de 

condução cardíaco. 
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5.1  Considerações sobre a relevância clínica do bloqueio de ramo 

esquerdo e do implante de marcapasso cardíaco definitivo após o ITVA 

 

A presença de BRE novo após ITVA tem sido associada com aumento do 

risco de bloqueio atrioventricular (BAV) e morte súbita13,14. O manejo dos pacientes 

com esta complicação ainda permanece um desafio na área de estimulação 

cardíaca. Adicionalmente, a dissincronia induzida pelo BRE pode resultar em perda 

gradual da função ventricular e aparecimento de sinais e sintomas decorrentes de 

insuficiência cardíaca40. 

A expansão da indicação do ITVA para pacientes mais jovens e de risco 

intermediário implicará na necessidade de ampliar o conhecimento médico a 

respeito do manejo do BRE após este procedimento, iniciando pela identificação dos 

fatores de risco e prevenção de sua ocorrência. 

Análises do estudo PARTNER II sobre o impacto clínico do BRE novo nos 

pacientes de risco intermediário submetidos ao ITVA demonstraram que este 

distúrbio elétrico esteve associado com eventos adversos nos dois primeiros anos 

de seguimento, incluindo o aumento de mortalidade por todas as causas, de 

mortalidade cardiovascular, de re-hospitalização e da necessidade de implante de 

MPD41. 

Assim como a presença de distúrbio de condução, a necessidade de MPD 

após o ITVA tem sido relacionada, a curto prazo, com prolongamento da internação 

e dos custos hospitalares42. 

É notório que a estimulação cardíaca artificial, em especial a estimulação 

apical, pode impactar negativamente nas funções sistólica e diastólica, ocasionar 

diferenças regionais na perfusão miocárdica, no consumo de oxigênio e reduzir a 

eficiência mecânica. Com o passar do tempo pode haver dilatação ventricular, 

aumento da concentração de catecolamina miocárdica, desarranjo das miofibrilas e 

a tão indesejada disfunção ventricular43,44. 

Estudos identificaram a estimulação ventricular artificial crônica após o ITVA 

como um preditor independente de mortalidade no primeiro ano após o 

procedimento valvar15,45. Esta preocupação é expandida, naturalmente, com a já 

referida ampliação das indicações do procedimento transcateter para os pacientes 

mais jovens e de risco intermediário.  
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A indicação de marcapasso após o ITVA deve ser precisa, pois a ausência 

deste dispositivo, quando necessário, pode levar a BAV e morte súbita. Por outro 

lado, a estimulação cardíaca artificial desnecessária, especialmente por longo prazo 

e para pacientes com disfunção ventricular prévia, pode levar à deterioração 

miocárdica e às diversas complicações mencionadas anteriormente. 

 

5.2. Considerações a respeito dos fatores clínicos associados ao bloqueio 

de ramo esquerdo e ao implante de marcapasso cardíaco definitivo após 

o implante da prótese ACURATE neo 

 

No trabalho atual, duas variáveis clínicas apresentaram relevância estatística 

para a associação com distúrbios da condução cardíaca após o ITVA. O 

EuroSCORE II, um preditor já bem estabelecido em outros estudos, e o uso prévio 

de AA, um preditor novo neste cenário. 

 

5.2.1.  Considerações sobre o EuroSCORE II 

 

O EuroSCORE II foi variável independente associada ao MPD (OR= 1,21; IC 

95%= 1,021-1,436; p= 0,028) e BRE / MPD (OR= 1,2; IC 95%= 1,01-1,43; p= 0,03) 

após o implante transfemoral da prótese ACURATE neo. Este escore é composto 

por 18 parâmetros clínicos e está, habitualmente, em associação direta com o 

aumento da incidência de complicações relacionadas a este procedimento.  

É importante ressaltar que o EuroSCORE II é derivado de bancos de dados 

de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca e, desta forma, possui algumas 

limitações para uma estratificação de risco específica ao ITVA46,47. 

Estudos com as próteses de nova geração demonstram que o EuroSCORE 

II ou suas variáveis como a idade, o sexo e a presença de comorbidades aumentam 

individualmente o risco de complicações ao sistema elétrico do coração39. 

A idade média global neste estudo foi de 81,8 ± 5,6 anos, 58,8% dos 

pacientes (50/85) eram do sexo feminino, a TFG média foi de 53,21 ± 22,03 ml/min, 

44,7% (38/85) eram portadores de diabetes melito, 32,9% (28/85) apresentavam 

doença aterosclerótica extracardíaca e 20% (17/85) eram portadores de hipertensão 

pulmonar grave. Por este perfil apresentado, a correlação entre o EUROSCORE II e 
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complicações do sistema de condução após o ITVA estiveram em concordância com 

os achados da literatura. 

É fato que uma avaliação precisa de risco é um componente fundamental 

para o consentimento informado de cada paciente submetido a uma técnica 

intervencionista. Em um cenário inicial, onde os pacientes submetidos ao ITVA eram 

considerados inoperáveis ou de elevado risco cirúrgico, havia uma atenuação sobre 

o impacto decorrente de certas complicações. Com a expansão da técnica, com a 

aplicação para pacientes mais jovens e de risco cirúrgico menor, as complicações 

passaram a ter maior relevância clínica, social e até jurídica.  

Como mencionado anteriormente, os escores de risco utilizados em quase a 

totalidade dos estudos envolvendo pacientes submetidos ao ITVA são derivados de 

escores de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. O EuroSCORE II e o STS 

podem não refletir precisamente o risco ao qual os pacientes submetidos ao ITVA 

estão sujeitos. Não há, da mesma forma, uma estratificação direcionada ao risco de 

distúrbios ao sistema de condução cardíaco. 

Neste sentido, estudos com escores específicos para pacientes submetidos 

ao ITVA vêm sendo desenvolvidos e precisam ser aprimorados e validados48,49. 

 

5.2.2.  Considerações sobre o uso de antiarrítmicos 

 

O trabalho atual também evidenciou a relação entre o uso prévio de AA e a 

necessidade de MPD após o implante da prótese ACURATE neo como uma variável 

independente (OR= 12,04; IC 95%= 2,051-70.657; p= 0,006).  

As drogas antiarrítmicas podem atuar sobre o sistema de condução 

atrioventricular e intraventricular, principalmente se o mesmo se encontra susceptível 

ou vulnerável. Estudos em pacientes clínicos, com mais de 65 anos e FA 

paroxística, relacionam o uso da amiodarona com maior taxa de implante de MPD, 

sem mencionar, no entanto, a duração basal do complexo QRS50.  

Até o momento, estudos de ITVA haviam apresentado dados significativos 

sobre o acometimento do sistema elétrico em usuários de betabloqueadores e 

digitálicos.  

Usuários de betabloqueadores, previamente ao implante da prótese 

ACURATE neo, apresentaram uma taxa de até 2,2 vezes mais distúrbios de 

condução e necessidade de MPD10. 
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Da mesma forma, usuários de digoxina, previamente ao implante de 

próteses transcateteres de primeira geração, apresentaram uma incidência de MPD 

3,7 vezes maior51. 

A taxa global de uso de AA da população deste estudo foi de 12,94% 

(11/85). Não houve diferenciação se esta classe farmacológica havia sido instituída 

para o tratamento de arritmias ventriculares ou supraventriculares. 

É importante ressaltar que a FA é a arritmia crônica mais comum na 

população geral, com importante aumento da prevalência com a idade. FA prévia foi 

registrada em 21,18% dos pacientes (18/85) deste estudo e, tanto a apresentação 

paroxística quanto persistente/permanente, não foi estatisticamente significativa para 

predizer MPD após o ITVA.  

Outros estudos mostram que a FA, antes ou após o ITVA, esteve 

relacionada com a necessidade de MPD52. O processo de fibrogênese atrial está 

diretamente relacionado ao processo de fibrogênese do sistema de condução e, a 

presença de FA, poderia ser um indicador indireto de degeneração do sistema 

elétrico51. 

Uma vez que a FA não foi, neste estudo, preditor para os desfechos 

estudados, é preciso avaliar um possível mecanismo pelo qual o uso de AA se 

associou com maior taxa de MPD. O efeito dromotrópico negativo da droga sobre o 

sistema de condução poderia somar-se ao efeito mecânico do procedimento e, desta 

forma, potencializar o surgimento de distúrbios ao sistema de condução, de modo 

transitório ou definitivo. 

Vale ainda ressaltar que o intervalo de confiança amplo para o uso de AA 

reduz a precisão do achado. Novos estudos com amostras maiores poderão elucidar 

melhor esta associação. 

 

5.3. Considerações a respeito dos fatores do procedimento associados ao 

bloqueio de ramo esquerdo e ao implante de marcapasso cardíaco 

definitivo após o implante da prótese ACURATE neo 

 

Dentre as variáveis cirúrgicas, apenas a profundidade de implante da 

prótese ACURATE neo apresentou relevância estatística neste estudo, tanto para 

predizer BRE quanto BRE / MPD.  
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Outros preditores cirúrgicos como pré-dilatação, pós-dilatação, diâmetro do 

balão ou tamanho da prótese, não apresentaram significância estatística. 

 

5.3.1. Considerações a respeito da profundidade do implante da prótese 

transcateter aórtica sobre a via de saída do ventrículo esquerdo 

 

A importância da profundidade do implante sobre a VSVE já foi bem descrita 

com outros tipos de prótese. Estudos com as próteses de primeira geração 

demonstraram associação direta da profundidade com complicações ao sistema de 

condução cardíaco, especialmente com o uso do sistema CoreValve53,54,55,56.  

Pacientes que apresentaram uma maior incidência de MPD após o ITVA 

tiveram uma profundidade média de implante sobre a VSVE de 6 mm para a prótese 

CoreValve57, de 9 mm para CoreValve Evolut R e de 8 mm para SAPIEN 358,59.  

A relevância da profundidade das próteses transcateteres sobre a VSVE, 

incluindo as próteses de nova geração, foi notoriamente evidenciada pela evolução 

de geração da prótese Edwards SAPIEN XT para SAPIEN 3, onde, em um primeiro 

momento, houve um aumento expressivo na necessidade de MPD após o 

implante20. 

Análises subsequentes revelaram que a incidência aumentada de MPD com 

a SAPIEN 3 foi decorrente do seu maior comprimento perante a geração anterior. 

Esta característica anatômica da prótese, resultou naturalmente, em implantes mais 

profundos sobre a VSVE. O refinamento da técnica de implante, com cuidado 

especial na proporção da prótese entre aorta / VSVE, amenizou a taxa de 

complicações relacionadas ao sistema de condução60. 

Pellegrini et al.39, em sua análise de profundidade com a prótese ACURATE 

neo, não demonstraram relação entre esta medida e a necessidade de MPD. A 

profundidade média de implante, neste estudo citado, foi de 7 mm. Este achado, 

contempla as recomendações do fabricante para que a profundidade alvo de 

implante da prótese ACURATE neo sobre a VSVE não ultrapasse 7 mm.  

Em nosso estudo, a profundidade média de implante da prótese ACURATE 

neo sobre a VSVE foi de 4,87 mm e esta variável foi fator de risco independente 

para MPD e BRE / MPD após o ITVA. 

De toda forma, atualmente, a prótese transcateter ACURATE neo apresenta 

as menores taxas de necessidade de MPD na literatura10. Uma característica que 
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contribui para este achado é o mecanismo de liberação da mesma, que ocorre em 

etapas sequenciais da aorta para o VE (Figura 9):  

a) a coroa superior é implantada em uma posição subcoronária e supra-

anular;  

b) três arcos estabilizadores são liberados sobre o anel superior e aorta 

ascendente;  

c) a coroa inferior é liberada sobre a VSVE.  

O sítio de ancoragem desta prótese é predominantemente supra-anular. 

Com base nestas características, o risco de agressão ao sistema de condução é, 

teoricamente, atenuado61. 

 

Figura 9 – Mecanismo de liberação da prótese ACURATE neo, da esquerda   para a 
direita 

 

 

Fonte= adaptação de imagem fornecida por Boston Scientific Brasil. 
VSVE= via de saída do ventrículo esquerdo. 

 

De modo geral, a agressão mecânica decorrente do uso do balão ou da 

própria prótese, pode resultar em processo inflamatório temporário ou em dano 

permanente ao sistema elétrico do coração. As próteses aórticas exercem uma força 

radial contínua ao tecido do anel valvar (Figura 9) e, no caso de um implante mais 

profundo, à VSVE.  

Analisando dados do implante, Toggweiler et al.10 consideraram seguro uma 

profundidade de implante para a prótese ACURATE neo de até 4 mm abaixo do anel 

valvar. Comparado a outras próteses, foi demonstrado, in vitro, que a força radial da 
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ACURATE neo é relativamente menor, especialmente sobre a porção de influxo na 

VSVE62. 

 

Figura 10 - Corte transversal ilustrando a força radial excêntrica  exercida pela 
prótese sobre o tecido do anel valvar aórtico 

 

 

Fonte: próprio autor. Adaptado de Egron et al62. 
*As setas apontam o sentido da força radial. 

 

A despeito da menor força radial, da anatomia favorável e do mecanismo de 

liberação peculiar, a profundidade média do implante da prótese ACURATE neo 

permanece como preditor independente relacionado ao MPD e ao BRE / MPD em 

nosso estudo. 

É sensato dizer que uma medida protetiva importante para o sistema de 

condução durante o ITVA é o implante não profundo sobre a VSVE, pesando 

naturalmente os riscos potenciais de regurgitação paravalvar e de oclusão do óstio 

coronariano. 
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Com o conhecimento dos efeitos deletérios do BRE e da estimulação 

cardíaca artificial, a médio e longo prazo, e tendo em vista a correlação destas 

complicações com a profundidade do implante sobre a VSVE, foi considerada a 

identificação de um ponto de corte para discriminar os grupos de pacientes com 

maior incidência ou não do desfecho composto (BRE / MPD). 

A análise da curva ROC evidenciou bom desempenho na discriminação dos 

pacientes que terão ou não BRE / MPD relacionados à profundidade média de 

implante da prótese ACURATE neo sobre a VSVE. O ponto de corte identificado 

com o melhor poder discriminatório foi 4,745 mm (Sensibilidade= 0,867; 

Especificidade= 0,655).  

Ao considerarmos os desfechos de BRE / MPD clinicamente importantes, a 

ocorrência de diagnósticos “falsos negativos” pode acarretar em sérias repercussões 

clínicas. Neste sentido, um teste com a sensibilidade elevada é de grande 

importância.  

A medida de corte da profundidade de implante encontrada em nossa 

análise foi maior que a recomendada por Toggweiler et al10 e, por outro lado, não tão 

profunda quanto a recomendada pelo fabricante. 

Por fim, os algoritmos de árvore de decisão são ferramentas validadas e de 

relevância para a aplicação em grandes bancos de dados, em especial na área de 

saúde. A acurácia deste método, em nossa análise, foi considerada regular (67,4%). 

Houve, no entanto, uma convergência entre as modalidades estatísticas com relação 

ao ponto de corte para diferenciar os grupos de pacientes que terão ou não, maiores 

incidências de bloqueio de BRE ou necessidade de MPD após o ITVA.  

Este algoritmo foi de grande relevância para a atual pesquisa pois o 

subgrupo de pacientes (n= 21) cuja profundidade média do implante foi inferior a 

4,745 mm e a profundidade septal inferior a 3,4 mm, ficaram livres dos eventos 

analisados sem, por outro lado, apresentaram aumento significativo de complicações 

como a regurgitação paravalvar. 
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5.4. Considerações a respeito da prevenção do bloqueio de ramo esquerdo 

ou da necessidade de marcapasso definitivo relacionados ao implante 

transcateter de valva aórtica 

 

Na medicina, cada pequeno avanço clínico exige um enorme avanço 

técnico, tanto do ponto de vista tecnológico quanto operacional. 

A redução de complicações ao sistema elétrico do coração, sem acarretar 

prejuízo ao sucesso do procedimento, passa por uma série de etapas e cuidados. 

Faz-se necessário o desenvolvimento, o aperfeiçoamento e a validação de 

escores de risco específicos ao ITVA, a estratificação de risco pré-operatória 

consolida a relação médico-paciente e antecipa precauções relacionadas a 

potenciais complicações, inclusive da parte elétrica do coração. 

O avanço tecnológico vem ao encontro da melhoria dos resultados e da 

redução das complicações. Novas próteses, materiais maleáveis, distribuição 

longitudinal e homogênea da força radial e novos dispositivos de liberação podem 

proteger o sistema de condução de agressões durante e após o ITVA. O ponto ideal 

deste método terapêutico seria alcançar o equilíbrio entre a proteção máxima ao 

sistema elétrico e a melhor performance hemodinâmica da prótese, sem a presença 

de regurgitação paravalvar significativa. 

O desenvolvimento e emprego de softwares que sobreponham, em tempo 

real, as medidas de profundidade da prótese durante o emprego da fluoroscopia, 

pode ser uma ferramenta valiosa intraprocedimento. 

Alguns cuidados específicos, já praticados pela maior parte dos centros que 

realizam o implante da bioprótese ACURATE neo, minimizam o trauma ao sistema 

de condução cardíaco: 

a) pré-dilatação com balão de 1-3 mm menor que o perímetro derivado do 

diâmetro anular aórtico; 

b) escolha do tamanho da prótese baseado no diâmetro anular aórtico; 

c) pós-dilatação somente se a regurgitação paravalvar for relevante e, caso 

necessária, com balão 1-2 mm menor que o perímetro derivado do 

diâmetro anular aórtico. 

Neste sentido, foi possível o registro de estudos cuja incidência de MPD 

após o implante transfemoral da prótese ACURATE neo foi de apenas 2,5%, com 
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uma taxa de BRE de 10%, sem aumentar, por outro lado, a regurgitação 

paravalvar10. 

Por fim, toda equipe e todo profissional que utilizam um material novo ou 

uma técnica nova, passam por uma curva de aprendizado que é inerente a cada 

procedimento. Estratificação de risco, planejamento cirúrgico, bons materiais e 

suporte adequado farão a diferença. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A prótese ACURATE neo se apresentou como uma opção interessante para 

pacientes com indicação de ITVA e risco aumentado de BRE e MPD relacionados ao 

procedimento. 

Na concepção desta tese não havia publicação específica sobre o tema 

abordado. Os dados sobre este assunto ainda permanecem escassos na literatura. 

Em 2018, houve a primeira publicação sobre os preditores de MPD / distúrbios de 

condução relacionados ao implante da prótese ACURATE neo.  

A taxa de MPD e BRE / MPD após o ITVA neste estudo foi semelhante à 

encontrada na literatura para o uso desta prótese. Destaca-se que, tanto variáveis 

clínicas como o EuroSCORE II e o uso de AA, quanto variáveis cirúrgicas como a 

profundidade de implante, foram fatores independentes para a necessidade de MPD 

ou presença de BRE / MPD após o implante da  prótese ACURATE neo. 

A análise atual reforçou a importância da estratificação do paciente 

submetido ao ITVA quanto aos riscos de distúrbios ao sistema elétrico do coração e, 

da mesma forma, reafirmou o caráter multifatorial da origem do BRE e MPD, neste 

contexto. 

Até este momento, quanto maior a profundidade de implante das próteses 

transcateteres sobre a VSVE, maior o risco de desenvolvimento de BRE e da 

necessidade de MPD, tanto para a primeira quanto para a nova geração de 

dispositivos, salvo as devidas proporções para cada prótese. 

São necessários mais estudos com as próteses de nova geração.  A medida 

da profundidade de implante pode ser uma estratégia discriminatória relevante para 

ser aplicada durante o procedimento, em especial com a utilização de softwares e 

ferramentas para tal fim. A tomada de decisão durante o ITVA pode ser decisiva 

para a prevenção de BRE ou MPD. 

O entendimento sobre os preditores que contribuem para tais anormalidades 

ao sistema de condução após o ITVA é uma preocupação maior, especialmente com 

a expansão do uso da técnica para pacientes de menor faixa etária e menor risco 

cirúrgico. 

Todo o esforço, no sentido minimizar as complicações ao sistema elétrico do 

coração e garantir o sucesso clínico e do procedimento, deve ser aplicado no ITVA. 
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