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ABSTRACT 

Introduction 

Aortic valve disease (AVD) is the most prevalent valve heart disease (VHD) in 

developed countries and aortic stenosis (AS) is the world’s most common acquired 

VHD and is moderate or severe in 5% of patients older than 75 years in the USA (1). 

AVD represents a growing health problem: Its prevalence is projected to increase over 

the next decade and elderly population referred to aortic valve replacement (AVR) is 

growing due to the aging population (2, 3). AVR is the gold standard treatment for 

severe aortic regurgitant (AR) or AS symptomatic patients (4-6). 

As the degenerative process that results in AS presents pathophysiological 

characteristics similar to the atherosclerotic process, we and others hypothesised that 

arterial dysfunction could be a pathophysiologic feature of AS. Many studies have 

indicated a strong correlation of arterial stiffness with presence of atherosclerotic 

disease and cardiovascular (CV) risk factors (7-9).  

The replacement of the native valve with a prosthetic one was the most significant 

advancement in the treatment of patients with this valve disease. Various types of 

prostheses were developed in the great challenge of achieving the ideal valve 

replacement. Surgeons often show a preference for a particular prosthesis based on ease 

of implantation, higher durability, better hemodynamic performance, physiologic 

effective orifice area (EOA) and ability to promote reverse remodelling (10, 11). Patient 

characteristics also play a role in this choice.  

The bioprostheses Trifecta and Sorin Freedom Solo/Solo Smart (SFS/SS) have been 

extensively implanted in most surgical centers in Europe. The Trifecta bioprosthesis (St 
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Jude Medical, recently Abbot) is a novel stented bovine pericardium bioprosthesis 

which design has been proposed to compete with stentless prostheses (12-14). Some 

reports have demonstrated excellent results and a favourable hemodynamic profile of 

this bioprosthesis (12, 15-17). However, there are still no large clinical series. On the 

other hand, in the creation of third generation stentless prostheses, the rigid support of 

the prosthesis structure was removed, in order to be more similar to the native valve, 

which resulted in an excellent hemodynamic performance (18). Thus, the stentless 

prostheses SFS/SS (Sorin, recently LivaNova) was created (19, 20). Many cohorts [34-

36] confirmed in practice the theoretical superiority of stentless prostheses when 

compared to stented ones. However, others showed conflicting results [37-39]. When it 

comes to knowing which of the prostheses is actually better, there remains a dilemma 

(21). Therefore, the present thesis evaluated the haemodynamic profile and the early 

and midterm outcomes of these bioprostheses, as well as the comparison between them. 

Moreover, we also studied the properties of the aortic wall before and after AVR, 

specifically if pulse wave velocity (PWV), a gold standard measure of arterial stiffness, 

could be a marker of AS severity and if it changes after AVR. 

Methods and Results 

The study "Arterial stiffness changes in severe aortic stenosis patients submitted to 

valve replacement surgery" evaluated arterial stiffness before and after surgical AVR 

in patients with severe AS, correlated arterial stiffness with AS severity and patient 

clinical profile and identified predictors of higher PWV. We recruited 150 patients with 

severe AS undergoing AVR between February 2017 and January 2019. A non-invasive 

method (Complior® Analyze) was used to evaluate arterial stiffness (carotid-femoral 

PWV) before and 2±1 months after AVR. Patient’s mean age was 72±8 years, 51% 

being male. Dyslipidaemia was present in 114 (76%) patients, arterial hypertension in 
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125 (83%) and diabetes in 52 (35%). Only 14 (9%) patients were not on 

antihypertensive drugs. We found significant changes between pre and postoperative 

PWV: 9.0±2.1 vs. 9.9±2.2 m/s, p <0.001. PWV increased with age both in the pre- and 

postoperative evaluations. Mean transprosthetic gradient (MTG) correlated inversely 

with preoperative PWV. In multiple linear regression, age and systolic blood pressure 

were established as independent predictors of higher pre and postoperative PWV, while 

higher MVG was seen as a determinant of lower pre-AVR PWV. 

 

The study “Early and mid-term haemodynamic performance and clinical outcomes of 

St. Jude Medical Trifecta™ valve” reported clinical and hemodynamic performance of 

the St. Jude Medical Trifecta bioprosthesis over 5 years of implantation. A retrospective 

and descriptive cohort study, including all 556 subjects that underwent AVR with the 

Trifecta bioprosthesis at our Centre between 2011 and 2016, was conducted. Patient’s 

mean age was 73±9 years, 58% were males and the median EuroSCORE II was 2.9 

(interquartile range, 1.6-5.8). There were 301 (54%) combined procedures. Overall 30-

day mortality was 5% (n=30) and cumulative survival at 5-years was 72%. During 

follow-up, 5 (0.9%) patients presented non-structural valve dysfunction (NSVD) and 4 

(0.8%) underwent reoperation due to prosthesis endocarditis. The MTG and EOA, at 

4±3 months of follow-up, were 10.9±4.1 mmHg and 2.0±0.5 cm2, respectively. Patient-

prosthesis mismatch (PPM) was severe in 5 (1.1%) and moderate in 52 (11.3%) 

patients. 

The study “Freedom Solo® versus Trifecta® bioprostheses: clinical and 

haemodynamic evaluation after propensity score matching” compared one 

bioprosthesis with stent and one without stent, the Trifecta and the SFS/SS, 
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respectively, with regard to clinical and hemodynamic results, left ventricle (LV) mass 

regression and survival. A retrospective cohort study of 397 patients undergoing AVR 

with the SFS/SS bioprosthesis and 525 patients with the Trifecta bioprosthesis, 

consecutively operated in a single Centre between 2009 and 2016. After propensity 

score matching (21 covariables) a sample of 329 pairs was obtained. The paired groups 

showed no differences in survival (hazard ratio: 1.04; 95% confidence interval: 0.69-

1.56) or cumulative hazards of the combined outcome of endocarditis and structural 

deterioration (sub-distribution hazard ratio: 0.54; 95% confidence interval: 0.21-1.39). 

Although the Trifecta group showed a slightly better hemodynamic profile, no 

difference was found in mass regression. Patients with Trifecta bioprostheses had higher 

rates of prolonged mechanical ventilation, whereas patients with SFS/SS bioprostheses 

showed higher rates of thrombocytopenia. 

Conclusion 

In patients with severe AS we documented an inverse correlation of arterial stiffness 

with the severity of AS and a small increase in PWV values after AVR surgery. 

Advanced age and higher systolic blood pressure were associated with higher PWV 

values, although arterial function measurements fitted within the normal range.   

Trifecta bioprostheses showed excellent haemodynamic profile and a slight advantage 

when compared to the SFS/SS. This small difference in favour of Trifecta did not 

translate into significant clinical benefit, since there was no significant difference 

between the bioprostheses in LV mass regression or relevant clinical outcomes. Both 

are safe and effective for AVR surgery, with good clinical results. However, studies 

with longer follow-up are necessary to evaluate their durability and long-term clinical 

outcomes. 
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RESUMO 

Introdução 

A Patologia Valvular Aórtica (PVA) é a cardiopatia valvular mais prevalente em países 

desenvolvidos e a estenose aórtica (EA) é a doença cardíaca valvular mais comum do 

mundo, sendo moderada ou grave em 5% dos pacientes com mais de 75 anos nos EUA 

[1]. A PVA representa um problema de saúde crescente: a sua prevalência está 

projetada para aumentar na próxima década e cada vez mais a população idosa é 

referenciada para a substituição da válvula aórtica (SVA) devido ao envelhecimento da 

população (2, 3). A SVA é o tratamento de escolha para pacientes com regurgitação 

aórtica (RA) grave ou EA grave sintomática (4-6).  

Como o processo degenerativo que resulta na EA apresenta características 

fisiopatológicas semelhantes ao processo aterosclerótico, nós e outros autores 

levantamos a hipótese que a disfunção arterial pode ser uma característica 

fisiopatológica da EA. Muitos estudos indicam uma forte correlação da rigidez arterial 

com a presença de aterosclerose, bem como doença e fatores de risco cardiovasculares 

(7-9).  

A substituição da válvula nativa por uma prótese foi o avanço mais significativo no 

tratamento da PVA. Vários tipos de próteses foram desenvolvidos com o intuito de 

conseguir o substituto valvular ideal. Os cirurgiões frequentemente demostram 

preferência por uma prótese em particular, baseados na facilidade de implantação, maior 

durabilidade, melhor desempenho hemodinâmico, maior área do orifício efetivo (AOE) 

e capacidade de promover remodelagem reversa (10, 11). As características do paciente 

também desempenham um importante papel nesta escolha.  
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As biopróteses Trifecta e Sorin Freedom Solo/Solo Smart (SFS/SS) têm sido 

amplamente implantadas na maioria dos centros cirúrgicos na Europa. A bioprótese 

Trifecta (St Jude Medical, recentemente Abbot) é uma nova bioprótese de pericárdio 

bovino com stent. O seu design foi proposto para competir com as próteses stentless 

(12-14). Alguns relatos demonstraram excelentes resultados e um perfil hemodinâmico 

favorável desta bioprótese (12, 15-17). No entanto, não existem ainda grandes séries 

clínicas. Por outro lado, na criação das próteses stentless de terceira geração removeu-se 

o suporte rígido da estrutura da prótese, com o objetivo de ficar mais semelhante à 

válvula nativa, o que resultou num desempenho hemodinâmico excelente (18). Assim 

foram criadas as próteses biológicas stentless SFS/SS, (Sorin, recentemente LivaNova) 

(19, 20). Muitas séries confirmaram na prática a superioridade teórica das próteses 

stentless, quando comparadas com próteses com stent (22-24). No entanto, outros 

estudos apesentaram resultados contraditórios (25-27). Neste contexto, saber qual das 

próteses é de facto melhor, permanece uma incógnita (21). Portanto, a presente 

dissertação avaliou o perfil hemodinâmico e os desfechos a curto e médio prazo dessas 

biopróteses, bem como a comparação entre elas. Além disso, estudamos as propriedades 

funcionais da parede aórtica antes e depois da SVA, especificamente se a velocidade da 

onda de pulso (VOP), uma medida gold standard de rigidez arterial, está associada com 

a gravidade da EA e se altera após a SVA. 

Métodos e Resultados 

O estudo "Arterial stiffness changes in severe aortic stenosis patients submitted to 

valve replacement surgery" avaliou a rigidez arterial antes e após a cirurgia de SVA em 

pacientes com EA grave, correlacionou a rigidez arterial com a gravidade da EA e o 

perfil clínico dos doentes e identificou preditores de maior VOP. Foram recrutados 150 
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pacientes com EA grave submetidos a SVA entre fevereiro de 2017 e janeiro de 2019. 

Foi utilizado um método não invasivo (Complior® Analyze) para determinar a rigidez 

arterial: VOP carotídeo-femoral antes e 2±1 meses após SVA. Na nossa amostra, a 

idade média foi de 72±8 anos, sendo 51% indivíduos do sexo masculino. A dislipidemia 

estava presente em 114 (76%) pacientes, a hipertensão arterial (HTA) em 125 (83%) e a 

diabetes mellitus (DM) em 52 (35%). Apenas 14 (9%) pacientes não estavam 

medicados com anti-hipertensores. Encontrámos alterações significativas entre a VOP 

pré e pós-operatória: 9,0±2,1 vs. 9,9±2,2 m/s, respetivamente, p <0.001. A VOP 

aumentou com a idade tanto no pré como no pós-operatório. Os gradientes 

transvalvulares correlacionaram-se inversamente com a VOP pré-operatória. Na 

regressão linear múltipla, a idade e a pressão arterial sistólica foram determinadas como 

preditores independentes de VOP mais elevada no pré e pós-operatório, enquanto um 

gradiente médio transvalvular mais elevado foi estabelecido como um determinante de 

menor VOP pré-SVA.  

O estudo “Early and mid-term haemodynamic performance and clinical outcomes of 

St. Jude Medical Trifecta™ valve” relatou o desempenho clínico e hemodinâmico da 

bioprótese Trifecta da St. Jude Medical durante 5 anos de implantação. Trata-se de um 

estudo de coorte retrospetivo e descritivo que incluiu consecutivamente 556 indivíduos 

submetidos a SVA com a bioprótese Trifecta no nosso centro entre 2011 e 2016. A 

média de idade foi de 73±9 anos, 57,6% eram do sexo masculino e o EuroSCORE II 

mediano foi de 2,9 (intervalo interquartil, 1,6-5,8). Houve 301 (54,1%) procedimentos 

múltiplos. A mortalidade aos 30 dias foi de 5,4% (n=30) e a sobrevida aos 5 anos de 

72,3%. Durante o seguimento, 5 (0,9%) pacientes apresentaram disfunção valvular não 

estrutural (DNE) e 4 (0,8%) foram reoperados por endocardite da prótese. O gradiente 

médio transprotésico (GMT) e a AOE aos 4±3 meses de follow-up foram 10,9±4,1 



25 

Impacto clínico e hemodinâmico da substituição cirúrgica da válvula aórtica por biopróteses de última geração 

mmHg e 2,0±0,5 cm2, respetivamente. O Patient-prosthesis mismatch (PPM) foi grave 

em 5 (1,1%) e moderado em 52 (11,3%) indivíduos. 

O estudo “Freedom Solo® versus Trifecta® bioprostheses: clinical and haemodynamic 

evaluation after propensity score matching” comparou uma bioprótese com stent, com 

outra sem stent, a Trifecta e a SFS/SS, respetivamente, em relação aos resultados 

clínicos e hemodinâmicos, regressão da massa ventricular esquerda (MVE) e sobrevida. 

Foi realizado um estudo de coorte retrospetivo incluindo consecutivamente 397 

pacientes submetidos a SVA com a bioprótese FS e 525 pacientes com a bioprótese 

Trifecta, num centro único entre 2009 e 2016. Após um propensity score matching (21 

covariáveis) obteve-se uma amostra de 329 pares. Após o emparelhamento os grupos 

não mostraram diferenças na sobrevida (hazard ratio: 1,04; intervalo de confiança, IC 

95%: 0,69-1,56) ou riscos cumulativos do resultado combinado endocardite e DVE 

(taxa de risco de subdistribuição: 0,54; IC 95% 0,21-1,39). Embora o grupo Trifecta 

tenha apresentado um perfil hemodinâmico melhor, não se observou diferença 

significativa na regressão da MVE. Os pacientes com biopróteses Trifecta apresentaram 

mais frequentemente necessidade de ventilação mecânica prolongada, enquanto os 

pacientes com biopróteses SFS/SS apresentaram maior taxa de trombocitopenia. 

Conclusão 

Em pacientes com EA grave documentámos uma correlação inversa entre a rigidez 

arterial e a gravidade da EA e um pequeno aumento nos valores da VOP após a cirurgia 

de SVA. A idade e a pressão arterial sistólica associaram-se a valores mais altos de 

VOP, embora os índices de função arterial estivessem dentro dos valores da 

normalidade. 
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A bioprótese Trifecta apresentou excelente perfil hemodinâmico e demonstrou uma 

ligeira vantagem quando comparada com a SFS/SS. Essa pequena diferença a favor da 

Trifecta não teve repercussão clínica, pois não houve diferença significativa entre as 

biopróteses na regressão da MVE. Além disso, ambas as biopróteses se revelaram 

seguras e eficazes na cirurgia de SVA, com bons resultados clínicos. No entanto, são 

necessários estudos de seguimento mais longos para demonstrar a durabilidade e 

manutenção dos bons resultados a longo prazo.  
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

1. Relevância e prevalência da patologia valvular aórtica 

O envelhecimento da população mundial tem como consequência o aumento da 

prevalência da cardiopatia valvular. A população muito idosa (≥80 anos) tem sofrido 

incrementos superiores a qualquer outro grupo etário da União Europeia (UE) e estima-

se que duplicará até 2080, atingindo 13% da população da UE (28).  

A cardiopatia valvular, ainda que apresente menor prevalência quando comparada com 

a doença coronária, tem repercussões clínicas que levaram alguns autores a descrevê-la 

como a próxima “epidemia cardíaca", sendo a PVA a mais prevalente em países 

desenvolvidos (29). Consequentemente, a proporção de cirurgia valvular aumentou na 

última década, representando mais de 20% de todas as cirurgias cardíacas nos Estados 

Unidos da América (EUA) (1, 30). Considerando os estudos sobre PVA apresentados 

nos últimos anos, é notório o aumento da prevalência da EA, patologia maioritariamente 

causada pela doença aórtica degenerativa (DAD) (31). A EA moderada ou grave está 

presente em 5% dos pacientes com mais de 75 anos nos EUA (1), além de ser a 

principal causa de morte por cardiopatia valvular nesta população (45% de todas as 

mortes por PV nos EUA) (32). No Euro Heart Survey, estudo especificamente 

concebido para avaliar os pacientes com doença cardíaca valvular, que incluiu 

prospetivamente 5001 pacientes, de 92 centros em 25 países europeus, a EA foi a 

patologia valvular mais frequente (31). Por outro lado, a RA manteve-se menos 

frequente do que a EA, sendo também a DAD a sua principal etiologia nos países 

ocidentais (5, 31, 33). 



28 

Impacto clínico e hemodinâmico da substituição cirúrgica da válvula aórtica por biopróteses de última geração 

2. Etiologia da patologia valvular aórtica 

Na PVA em pacientes mais jovens destaca-se a etiologia reumática e a doença 

congénita bicúspide, enquanto nos idosos prevalece a DAD. A endocardite infecciosa 

(EI) é a etiologia menos comum na PVA, independentemente da faixa etária.  

A incidência de doença reumática (DR) mostrou um declínio importante nos países 

desenvolvidos, a partir do início do século XX, graças aos avanços no acesso aos 

sistemas de saúde e às mudanças de hábitos de vida, mas continua frequente nos países 

da América Latina. Na DR o comprometimento da válvula aórtica é caracterizada por 

fusão e fibrose comissural, com retração e endurecimento das cúspides e está 

invariavelmente associada à patologia mitral (34, 35).  

A válvula aórtica bicúspide (VAB) é a malformação valvular congénita mais comum, 

com uma incidência estimada variando entre 0,5% e 2,0% na população geral (34, 36). 

Estes indivíduos têm maior risco de desenvolver alterações cardíacas, sendo a EA a 

mais comum. Em séries cirúrgicas chegam a corresponder a 50% dos casos de EA, mas 

esta distribuição é influenciada pela idade da população estudada, sendo maior em 

pacientes abaixo dos 60 anos de idade (37). Estes doentes são então encaminhados mais 

precocemente para cirurgia de SVA comparativamente com os pacientes com EA em 

válvula tricúspide (34).  

Apesar da EI da válvula aórtica ser menos comum que a DR ou a DAD, a alta taxa de 

morbilidade devido aos fenómenos embólicos, como o acidente vascular cerebral 

(AVC), e a elevada taxa mortalidade (>20%, predominantemente durante o primeiro 

internamento hospitalar) têm grande repercussão clínica e estes doentes são 

frequentemente referenciados para SVA cirúrgica (38). Nos últimos anos houve uma 

mudança na etiologia da EI e alguns autores sugerem que provavelmente a EI associada 
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à assistência hospitalar e o aumento do número de dispositivos cardíacos implantáveis 

contribuíram para a predominância estafilocócica. A ameaça de organismos 

multirresistentes somada ao envelhecimento da população podem aumentar a 

necessidade de cirurgia cardíaca no tratamento da EI nos próximos anos (34). 

A DAD, também denominada doença calcificante da válvula aórtica, é um espectro de 

doença que varia desde a esclerose valvular, sem efeito hemodinâmico até à EA grave. 

Esta etiologia é responsável por 80% dos casos de EA nos países ocidentais (31) e 

representa um problema de saúde crescente: prevê-se o aumento da sua prevalência 

durante a próxima década e cada vez mais, a população idosa será referenciada para 

SVA, devido ao envelhecimento da população (2, 3). A prevalência da esclerose 

valvular aórtica é de 25-29% em indivíduos acima de 65 anos (39-41) e numa série de 

2131 pacientes com esclerose aórtica, 16% dos casos deterioraram para EA, sendo 

grave em 2.5% aos 7 anos (41).  

Além das etiologias já citadas, a PVA pode ainda ser decorrente de alterações da 

geometria da aorta ascendente (aneurisma, disseção e coartação) ou da raiz da aorta, 

como na síndrome de Marfan, osteogénese imperfeita, síndrome de Ehlers-Danlos, entre 

outras, com consequente RA (5, 33).  

2.1 Fisiopatologia da doença aórtica degenerativa  

A DAD é uma doença crónica e progressiva em que se verifica deposição de cálcio nas 

cúspides valvulares, acumulação de matriz de colagénio e consequente espessamento, 

fibrose e progressiva esclerose da válvula. A calcificação começa na base das cúspides e 

progride em direção ao bordo, enquanto as comissuras permanecem livres de 

calcificação. Acreditava-se tratar-se de um fenómeno de desgaste e calcificação 

passivos, no entanto, estudos mais recentes têm demonstrado que a esclerose valvular é 
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um processo patológico ativo e complexo salientando-se a predisposição genética, 

associada a um processo inflamatório (confirmado pela presença de células 

inflamatórias na válvula estenosada) e à presença de fatores de risco comumente 

presentes na aterosclerose e na população idosa, como HTA, dislipidemia, DM, 

obesidade e tabagismo (40, 42, 43).  

Segundo a literatura mais recente, a fisiopatologia da DAD pode ser dividida em duas 

fases:  

i) Fase inicial marcada pela lesão endotelial, depósito valvular de lípidos e inflamação, 

semelhante a muitos mecanismos presentes no processo aterosclerótico. A formação de 

um infiltrado de lípidos, como as Low-density lipoprotein (LDL) oxidadas e outras 

lipoproteínas, no tecido valvular desencadeia uma resposta inflamatória com migração 

de macrófagos, linfócitos T e mastócitos, resultando na formação de microcalcificações 

responsáveis pela apoptose celular e pela perpetuação do processo inflamatório e 

deposição de cálcio (40, 44-46).  

ii) Fase mais tardia em que mecanismos pró-osteogénicos associado a um processo 

ativo de calcificação promovem a propagação da fase inicial e a progressão da doença, 

sendo mediada por redução da libertação de óxido nítrico, ativação de sistema renina-

angiotensina-aldosterona, angiogénese, remodelação da matriz extracelular e 

consequente osteogénese. Esta fase mais avançada é caracterizada por um processo 

fibrótico, com depósito de matriz de colagénio, que serve como base estrutural para a 

progressiva deposição de cálcio. A calcificação valvular reduz a mobilidade das 

cúspides, tornando-as mais espessas e rígidas, com consequente aumento do stress 

mecânico e da lesão valvular, que resulta em maior calcificação e apoptose. Assim, 



31 

Impacto clínico e hemodinâmico da substituição cirúrgica da válvula aórtica por biopróteses de última geração 

estabelece-se um ciclo de calcificação, lesão valvular e apoptose, que se perpetua e que 

impulsiona a progressão da doença degenerativa e o desenvolvimento da EA (47).  

A esclerose valvular aórtica é um achado comum na população idosa em que o grau de 

obstrução ao fluxo sanguíneo na sua maioria não evolui para estenose significativa (8). 

Como já referido, a resposta ao processo de esclerose valvular não é uniforme em 

pacientes com graus semelhantes de obstrução, sendo ainda incerto, quais os 

mecanismos responsáveis por desencadear a progressão da doença, com consequente 

agravamento da obstrução e comprometimento hemodinâmico. 

Em doentes com VAB, a esclerose progressiva ocorre de forma mais acelerada devido 

ao fluxo sanguíneo turbulento através da válvula bicúspide, sendo esta menos eficiente 

do que a válvula tricúspide na distribuição do stress mecânico, levando ao 

desenvolvimento mais precoce da estenose.  

A obstrução desenvolve-se gradualmente e impõe uma sobrecarga de pressão sistólica 

crónica sobre o VE que precisa de gerar uma pressão sistólica maior, em resposta a uma 

válvula aórtica calcificada e menos flexível. O aumento contínuo da pós-carga resulta 

em hipertrofia e aumento do número dos sarcómeros, com consequente hipertrofia 

concêntrica do VE e elevação da pressão telediastólica. A hipertrofia é o principal 

mecanismo compensatório, a fim de aumentar a contratilidade do VE e diminuir o stress 

de parede, no entanto leva ao aumento do colagénio do miocárdio e à redução da 

complacência. Consequentemente, o aumento das pressões de enchimento do VE, a 

compressão extrínseca da microcirculação e o aumento da fase sistólica, comprometem 

a reserva de fluxo coronário com consequente isquemia miocárdica, que por sua vez 

promove um feedback positivo, com agravamento das pressões de enchimento do VE, 

resultando em aumento das necessidades metabólicas do miocárdio e, por fim, 
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comprometendo a estrutura e função miocárdica que pode ser irreversível. No final do 

curso da doença, o débito cardíaco (DC) diminui, enquanto as pressões na aurícula 

esquerda (AE) e na artéria pulmonar aumentam. Em estadios avançados da doença, a 

hipertensão arterial pulmonar secundária pode resultar em insuficiência cardíaca (IC) 

direita (48, 49). 

3. Função arterial e Estenose Aórtica 

Como já referido, o processo degenerativo que resulta na EA apresenta características 

fisiopatológicas semelhantes ao processo aterosclerótico. Portanto, tal como na 

aterosclerose, o comprometimento da função arterial pode estar presente na 

fisiopatologia da EA, que por sua vez está associada aos mesmos fatores de risco 

cardiovascular. Além disso, alguns estudos têm apresentado a EA como fator de risco 

independente para eventos cardiovasculares, tais como enfarte agudo do miocárdio 

(EAM), AVC e IC agudizada e está ainda em debate se a EA é um marcador de doença 

puramente valvular, ou de doença vascular sistémica (7, 8, 39, 40). 

A alteração da função arterial precede as alterações morfológicas ateroscleróticas. A 

Velocidade de onda de pulso VOP é a medida gold standard da rigidez arterial e tem 

sido amplamente utilizada para prever a ocorrência de eventos cardiovasculares, 

especialmente em indivíduos idosos (50). É um método não invasivo, de fácil execução 

técnica e facilmente inserido na prática clínica do quotidiano, tendo sido recomendado 

nas guidelines europeias de HTA sistémica de 2014, para melhorar a estratificação do 

risco cardiovascular (51). Considerando que a DAD e o processo aterosclerótico podem 

ter uma via comum, a determinação da rigidez arterial pode elucidar a progressão deste 

processo fisiopatológico e a progressão da DAD. Assim, a VOP poderá ser um 
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marcador da gravidade da EA e das suas repercussões. Além disso, poderá sofrer 

influência das alterações das variáveis hemodinâmicas após SVA.  

4. História natural da doença aórtica degenerativa e quadro clínico 

Na história natural da DAD há um período de latência longo, onde a mortalidade e a 

morbilidade são baixas. Como a evolução da esclerose valvular é lenta, os sintomas 

resultantes geralmente surgem após a 7ª década de vida (52). Em doentes com VAB os 

sintomas surgem mais precocemente, frequentemente antes dos 60 anos, pela aceleração 

do processo de esclerose valvular.  

Com a progressão da doença, há redução da complacência do VE, maior pressão de 

enchimento VE, o que leva a um aumento das pressões na AE e na circulação veno-

capilar pulmonar, com consequentes sintomas de congestão pulmonar, que podem 

preceder a disfunção sistólica do VE. Os sintomas iniciais mais comuns são dispneia e 

cansaço, mais frequentemente desencadeados pelo esforço. Além disso, a isquemia 

miocárdica decorrente da redução da reserva coronária pode levar a um quadro clínico 

de angina, o primeiro sintoma em cerca de 1/3 dos doentes (52, 53). A incapacidade do 

VE em aumentar o DC, aliada à estimulação dos barorreceptores localizados no VE, 

principalmente em situações de diminuição da resistência vascular periférica, pelo uso 

de vasodilatadores ou durante o exercício, pode resultar em hipotensão arterial, 

diminuição do retorno venoso e bradicardia, com consequente diminuição da perfusão 

cerebral, e episódios de síncope, ou lipotimia. Na presença de sintomatologia, há 

agravamento significativo do prognóstico: expectativa média de vida de dois a três anos, 

com taxas de sobrevida de apenas 15-50% aos 5 anos e aumento significativo do risco 

de morte súbita. Assim, a SVA deve ser realizada num curto espaço de tempo após o 

início dos sintomas (5, 52, 54).  
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A avaliação criteriosa e cuidadosa da presença de sintomas é deste modo essencial para 

o encaminhamento adequado do doente. De salientar a possibilidade dos pacientes se 

apresentarem aparentemente assintomáticos por redução da atividade física, 

particularmente os idosos. Também não é raro a sintomatologia ser inespecífica, atípica 

ou de difícil caracterização, por exemplo muitos pacientes não relatam sintomas 

evidentes, apresentando apenas uma diminuição na tolerância ao exercício, outros, 

principalmente os mais idosos, apresentam sintomatologia associada a patologias 

concomitantes (6). Em pacientes verdadeiramente assintomáticos com EA grave, a 

sobrevida média livre de eventos aos 2 anos variou de 20% a 50% (55). E em 5 anos 

dois terços destes pacientes podem tornar-se sintomáticos e 75% terão evoluído para 

óbito, ou sido referenciados para SVA (56). Daí a importância da monitorização estreita 

dos pacientes assintomáticos com EA grave (6). 

5. Avaliação diagnóstica 

A ecocardiografia transtorácica (ETT) é a principal ferramenta para avaliação de 

adultos com suspeita ou com DAD conhecida, para diagnóstico e quantificação da sua 

gravidade. As imagens bidimensionais podem definir a etiologia da EA, o grau de 

obstrução, a calcificação valvular, o movimento das cúspides e a anatomia da raiz da 

aorta. Na RA também permite avaliar os seus mecanismos e a exequibilidade de 

cirurgia com preservação da válvula. A ecocardiografia possibilita ainda a avaliação da 

função do VE, da espessura das paredes e dos parâmetros hemodinâmicos, através das 

modalidades de Doppler, como a velocidade do fluxo sanguíneo através da válvula 

estenosada, os gradientes de pressão entre o VE e a aorta e a área valvular aórtica 

(AVA). A relação entre o gradiente e a AOE é melhor descrita pela fórmula de Gorlin: 

G = DC/AVA2 (onde G = gradiente). A EA grave define-se por AVA <1,0cm2, 
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velocidade máxima >4m/s e gradiente médio através da válvula >40 mmHg (5). No 

entanto, quando o DC é baixo, a estenose grave pode estar presente com velocidades e 

gradientes transvalvulares inferiores. Nestes casos, a ecocardiografia de stress com dose 

baixa de dobutamina pode ser útil para estratificar a gravidade: doentes com EA 

pseudo-grave exibem aumento da área valvular e pouca alteração no gradiente durante o 

aumento no volume sistólico; doentes com EA grave terão área valvular fixa e aumento 

do gradiente com o aumento do volume sistólico. Nos casos em que não há aumento do 

volume sistólico com dobutamina (ausência de reserva contrátil), pode coexistir um 

comprometimento do miocárdio devido a cardiomiopatia, isquemia ou fibrose, que 

condicionam a função miocárdica, dificultando a quantificação exata da gravidade da 

EA. 

A AVA também pode ser calculada a partir de dados obtidos por cateterismo cardíaco, 

mas este exame não é realizado rotineiramente com este fim, a menos que os exames 

não invasivos sejam inconclusivos. Por outro lado, a angiografia coronária é realizada 

rotineiramente antes da cirurgia de SVA devido à elevada prevalência de DAC em 

pacientes com mais de 45 anos. 

A prova de esforço é contraindicada em pacientes com EA grave sintomáticos, no 

entanto, pode contribuir como uma medida objetiva da tolerância ao esforço e da 

resposta hemodinâmica ao exercício nos doentes com sintomatologia compatível com 

EA, mas cujos gradientes e AVA correspondem a doença no máximo de grau 

moderado, ou em pacientes com EA grave assintomáticos. A ausência de sintomas 

relacionados com o esforço deve-se frequentemente a provas inconclusivas por 

limitações na atividade física por outras patologias associadas à idade avançada. Outros 

exames como a ressonância magnética cardíaca (RMC) e a tomografia 
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computorizada multicorte (TC- MC) têm adquirido relevância crescente na 

estratificação destes pacientes, principalmente nos casos em que a ecocardiografia é 

inconclusiva. A TC-MC além de ser capaz de quantificar a distribuição da calcificação, 

avaliar a anatomia da raiz da aorta e da aorta ascendente e a viabilidade das vias de 

acesso no caso da intervenção percutânea, serve como um método alternativo para aferir 

a AVA. A RMC fornece informação menos precisa das dimensões internas dos vasos e 

da extensão da calcificação, porém é capaz de avaliar o comprometimento do miocárdio 

por fibrose e é o exame gold standard na avaliação da função do VE. Contudo, são 

exames de custo mais elevado e menos disponíveis. A ecocardiografia transesofágica 

(ETE) tridimensional pode ajudar na definição da gravidade da EA baixo 

gradiente/baixo fluxo, do mecanismo da RA e para determinar as dimensões do anel 

aórtico, porém é operador e qualidade de imagem dependentes.  

6. Tratamento 

6.1 Tratamento medicamentoso 

A aparente semelhança entre o estádio inicial da DAD e o processo aterosclerótico 

levou à hipótese de que o uso de estatinas, anti-hipertensores, anti-oxidantes ou 

moduladores do sistema renina-angiotensina-aldosterona poderiam atrasar o início ou 

impedir a progressão da DAD. No entanto, em estudos aleatorizados com pacientes com 

DAD, a terapêutica com estatina não demonstrou retardar a progressão da doença 

aórtica (57-59). Estes resultados podem ser explicados pelo facto dos doentes se 

encontrarem em fase relativamente avançada de progressão da doença, onde a mesma já 

está estabelecida. Nesta fase mais avançada, não existe mediação pelo infiltrado de 

lípidos ou processo inflamatório, mas sim progressão da calcificação, apoptose e 

fibrose. Por outro lado, alguns estudos levantaram a possibilidade do inibidor da enzima 
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conversora da angiotensina (IECA) reduzir a acumulação de cálcio na válvula aórtica. 

No entanto, no ensaio clínico: Induction of local angiotensin II-producing systems in 

stenotic aortic valves, o uso de IECA não demonstrou reduzir o processo de calcificação 

valvular (60). Estes resultados ainda são controversos (61). Até ao momento, de acordo 

com as últimas evidências, nenhum tratamento farmacológico demonstrou alterar a 

história natural da DAD, permanecendo apenas como estratégia para tratar 

comorbilidades e/ou aliviar sintomas (47). 

6.2 Heart Team 

A indicação de intervenção cirúrgica ou percutânea em doentes com PVA compete a 

uma equipa multidisciplinar, com diferentes tipos de abordagem segundo as suas 

especialidades e experiências em doenças valvulares, incluindo cardiologistas, 

cirurgiões cardíacos, anestesistas e geriatras, entre outros. Estes profissionais são 

responsáveis pela indicação mais individualizada resultante da estratificação do risco 

cirúrgico, através da avaliação das comorbilidades de cada doente e tipo de cirurgia a 

efetuar, de modo a definir, para além da melhor estratégia, o momento ideal para a 

intervenção (62). O adequado conhecimento da história natural da doença, a avaliação 

clínica completa e a análise criteriosa dos exames complementares de diagnóstico são 

essenciais para a decisão da Heart Team. A complexidade da decisão clínica face ao 

número crescente de procedimentos de SVA nos últimos 15 anos, a mudança do perfil 

dos pacientes com DAD (mais idosos e com mais comorbilidades) e o surgimento da 

transcatheter aortic valve implantation (TAVI) neste contexto, levou à necessidade de 

desenvolver centros de referência, com equipas especializadas e com cada vez mais 

experiência em doença cardíaca valvular (29, 31). Observa-se neste contexto um 

crescente interesse da comunidade científica por uma abordagem completa do paciente, 
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avaliando não só a gravidade da doença aórtica e as comorbilidades do doente, mas 

também a fragilidade, principalmente no doente mais idoso, já que vários estudos 

associam, o grau de fragilidade pré-operatória com a sobrevida e com a qualidade de 

vida após intervenção na válvula aórtica (63). Vale ainda a pena ressaltar que é de suma 

importância, que a conduta terapêutica além de ser discutida entre os membros da 

equipa, seja realizada com uma abordagem mais personalizada, procurando entender as 

necessidades e preferências do paciente e na medida do possível, envolvê-lo juntamente 

com a família, na tomada de decisão. 

6.3 Momento ideal para intervenção 

Há vasta evidência de que a SVA é a única opção capaz de alterar a evolução natural da 

PVA, no entanto o risco cirúrgico e as possíveis complicações das próteses valvulares 

fazem com que o momento ideal para a intervenção cirúrgica seja ainda controverso (6). 

É sabido que a SVA em estádios precoces quase normaliza a sobrevida a longo prazo 

para o esperado na população geral e melhora a qualidade de vida dos pacientes com 

EA (6, 64). Assim, a indicação cirúrgica clássica, segundo a American College of 

Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) e as guidelines da European 

Society of Cardiology (ESC) englobam pacientes com EA grave e sintomáticos 

(Indicação classe I) (4, 5). Segundo as guidelines citadas, em pacientes verdadeiramente 

assintomáticos, a SVA não é recomendada, uma vez que o risco de intervenção pode ser 

superior aos riscos do tratamento conservador. A definição dos sintomas e o 

estadiamento da doença tornam-se duvidosos na população mais idosa e com muitas 

comorbilidades. Além disso, a taxa de progressão e a repercussão da doença são 

altamente variáveis de um paciente para o outro. É difícil e permanece um desafio 

encontrar o momento ideal para a SVA principalmente na EA grave, assintomática. 
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Vários fatores foram investigados na tentativa de estratificar esta população 

assintomática, tais como parâmetros ecocardiográficos (calcificação valvular, 

velocidade máxima do jato aórtico e disfunção/hipertrofia VE), alteração na prova de 

esforço e biomarcadores como o peptídeo natriurético tipo B (BNP), apesar de não 

existirem ainda valores de cut off definidos. No entanto, permanece incerto se os 

pacientes beneficiam de cirurgia antes do início dos sintomas na presença desses 

indicadores (55, 65). De salientar que relatos recentes demonstraram mau prognóstico 

na EA grave assintomática, sugerindo que alterações estruturais, como fibrose 

intersticial e hipertensão pulmonar precedem a ocorrência de sintomas (6, 56, 66).  

Mais uma vez, a capacidade de identificar, através de metodologias de fácil execução, 

não invasivas e viáveis na rotina clínica, que doentes ainda assintomáticos apresentam 

elevado risco de progressão da doença e beneficiariam de tratamento precoce, 

representaria um grande avanço no tratamento do paciente com EA.  

6.4 Intervenção - Substituição valvular aórtica 

Considerando que o prognóstico é reservado quando se opta pelo tratamento 

conservador (mortalidade de até 50 % em 1 ano e >90 % em 5 anos) (67, 68), a SVA 

permanece como o tratamento de escolha na RA grave ou EA grave sintomática. Além 

disso, a SVA reduz as complicações da EA, tais como: deterioração da função 

ventricular, hipertensão pulmonar, IC e enfarte do miocárdio. Também tem 

repercussões a nível económico, reduzindo os custos relativos aos internamentos e o 

impacto na atividade laboral dos pacientes e familiares (6, 31, 69, 70).  

A SVA ainda é a única terapêutica efetiva a longo prazo no alívio da sobrecarga 

ventricular esquerda em pacientes com EA importante (71, 72). Demonstrou também 

prolongar e melhorar a qualidade de vida, mesmo em pacientes com mais de 80 anos. 
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As cirurgias cardíacas em octogenários são cada vez mais frequentes, não só pelo 

crescente aumento desta população, mas pelo melhor acesso a centros de saúde 

especializados e maior consciencialização sobre os benefícios terapêuticos da SVA 

independentemente da idade do paciente (73, 74). Sendo assim, a cirurgia de SVA 

sobressai com importância inequívoca, pois é capaz de reduzir a elevada taxa de 

morbilidade e mortalidade na EA e apresenta sobrevida de 75% aos 10 anos de 

seguimento (75).  

Curiosamente, o número de SVA cirúrgicas aumentou após a introdução da TAVI na 

prática clínica, o que reflete o envelhecimento da população [8]. A TAVI tornou-se uma 

alternativa à SVA por EA, conforme recomendações de 2017 da ESC (5), em casos 

selecionados, com avaliação cuidadosa pela Heart Team da expectativa de vida e do 

grau de fragilidade do paciente. Além da análise da exequibilidade técnica e da razão 

risco-benefício da intervenção, a sua indicação é reservada para pacientes com EA 

grave, sintomáticos, com expectativa de sobrevida superior a um ano e com 

contraindicação, ou risco extremo/proibitivo à cirurgia convencional.  

Esta técnica percutânea também mostrou ser uma alternativa segura à SVA cirúrgica em 

pacientes nos quais a cirurgia poderia ser viável, mas que são considerados de alto risco 

(STS ou EuroSCORE II >8%, ou EuroSCORE I logístico ³20%) (76-78). Além disso, 

estudos recentes têm demonstrado não inferioridade nos pacientes com risco cirúrgico 

intermédio, e de acordo com as diretrizes internacionais, a indicação de TAVI estende-

se para esta população após criteriosa avaliação da Heart Team (STS ou EuroSCORE II 

³4 %, ou EuroSCORE I logístico ³10%) (4, 5, 79, 80). 

A introdução da TAVI parece ter traduzido uma melhoria nos resultados da SVA 

cirúrgica, provavelmente pelos grupos de maior risco cirúrgico começarem a ser cada 
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vez mais referenciados para TAVI (81). Por outro lado, alguns estudos têm demostrado 

também um aumento na proporção de pacientes com risco cirúrgico elevado 

referenciados para SVA cirúrgica e ainda assim diminuição na mortalidade na SVA 

cirúrgica nos últimos anos, salientando a melhoria do desempenho cirúrgico nas 2 

últimas décadas (82-84). Thourani e colaboradores enfatizam, no seu estudo com 

141.905 pacientes submetidos a SVA cirúrgica, excelentes resultados em pacientes de 

baixo, intermédio e alto risco (82).  

Por fim, é de referenciar a valvuloplastia aórtica com cateter-balão como ponte 

terapêutica, sendo o tipo de tratamento reservado para pacientes sintomáticos com EA 

grave, com instabilidade hemodinâmica importante, ou que necessitam de cirurgia não 

cardíaca de grande porte, com impossibilidade momentânea de intervenção definitiva 

(TAVI, ou cirurgia convencional). Em conformidade com as recomendações da ESC de 

2017, a valvuloplastia aórtica com cateter-balão pode ser considerada em pacientes com 

EA grave, com disfunção orgânica, como insuficiência pré-renal, disfunção miocárdica 

grave, ou outra, possível de ser reversível com esta terapêutica. É também uma 

possibilidade paliativa em pacientes sintomáticos com contraindicações para cirurgia 

e/ou TAVI. Sendo essencial em todas estas recomendações a avaliação prévia pela 

Heart Team (4, 5, 33).  

6.5 Qual a melhor prótese? 

Os resultados da SVA cirúrgica dependem não só da história clínica prévia e do 

estadiamento da doença, mas também dos procedimentos intraoperatórios, incluindo o 

tipo de prótese utilizada (11). A substituição da válvula nativa por uma prótese foi o 

avanço mais significativo no tratamento de pacientes com PVA. Vários tipos de 

próteses foram desenvolvidos com o grande desafio de conseguir o substituto valvular 
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ideal. Frequentemente os cirurgiões demostram preferência por uma prótese em 

particular, baseados na facilidade de implantação, experiência do serviço onde estão 

inseridos, entre outras características, como menor incidência de infeção, melhor 

desempenho hemodinâmico (maior AOE, com menor incidência de PPM), maior 

durabilidade e capacidade de promover remodelagem ventricular reversa (10, 11).   

Essencialmente as próteses podem ser mecânicas ou biológicas, existindo também a 

substituição valvular por homoenxerto. As primeiras, geralmente utilizadas em 

indivíduos mais jovens, apresentam maior durabilidade, porém necessitam de 

anticoagulação sistémica permanente. As próteses biológicas, por outro lado, são menos 

trombogénicas, mas sofrem degeneração gradual (11). Por não necessitarem de 

anticoagulantes a longo prazo e pela idade avançada dos doentes submetidos a SVA, o 

uso das próteses biológicas aumentou nas últimas 2 décadas (11, 85), representando 

aproximadamente 80% das válvulas utilizadas na SVA cirúrgica (81-83). 

Surpreendentemente, com o aumento progressivo da utilização da TAVI, houve também 

aumento no uso das biopróteses na SVA, com base na expectativa de que, se o paciente 

evoluir futuramente com degradação da bioprótese, uma terapêutica menos invasiva 

poderá ser usada, num momento provavelmente de maior risco (86). Assim, observa-se 

uma tendência na redução da idade para implantação de biopróteses. As diretrizes da 

ACC/AHA de 2017 ampliaram a indicação de uma prótese biológica para pacientes 

mais jovens (4) que pode ser explicada não só com a possibilidade da realização de 

procedimentos valve-in-valve com a TAVI (4, 81), mas também pela maior durabilidade 

das biopróteses de última geração.  

Para pacientes acima de 60 anos, a expectativa de vida livre de eventos é maior com 

uma bioprótese comparativamente com a prótese mecânica, principalmente pelo menor 
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risco de hemorragia (87). É evidente, por outro lado, o maior risco de uma reoperação 

por DVE. A DVE é um processo multifatorial caracterizado por degeneração 

progressiva dos folhetos e consequente disfunção da prótese (estenose e/ou 

regurgitação). Segundo van Geldorp e colaboradores, o risco de reoperação em 

indivíduos com 60 anos com válvula biológica é de 25% (risco de reoperação devido a 

DVE é de 22%), enquanto o risco de hemorragia se o mesmo paciente tivesse uma 

válvula mecânica implantada, seria superior, de 41% num seguimento máximo de 8,5 

anos (88). Entretanto, Rahimtoola, em seu artigo: “Choice of Prosthetic Heart Valve in 

Adults”, em pacientes com 60 anos de idade, os riscos de hemorragia importante com 

prótese mecânica e de reoperação com bioprótese foram semelhantes num tempo de 

seguimento de 12 anos. E conclui, atualmente a escolha entre uma bioprótese e uma 

prótese mecânica ainda é um dilema e dependerá de qual complicação se quer evitar: 

hemorragia ou DVE, o que dependerá do perfil do paciente em questão (11). 

Comparado com próteses mecânicas, o uso das biopróteses triplicou o risco de PPM 

(89), condição em que a AOE do paciente com prótese é menor do que a AOE 

expectável pela sua válvula nativa. No cálculo do PPM a AOE é indexada à área de 

superfície corporal e pode ser moderado (0,65 cm2/m2 <AOE  indexado <0,85 cm2/m2) 

ou grave (AOE indexado <0,65 cm2/m2) (90). Vários estudos têm investigado a 

associação entre PPM e resultados clínicos após SVA, tendo-se revelado aumento da 

mortalidade, maior tempo de permanência na unidade de cuidados intensivos, redução 

da capacidade de exercício, aumento dos eventos neurológicos, maior DVE e menor 

taxa de regressão da MVE (91, 92). Popma e col., afirmam ainda que pacientes com 

algum grau de EA após SVA, mesmo com baixos gradientes transvalvulares, se tiverem 

PPM associado, têm pior prognóstico e menor regressão da MVE (93). Hernandez-

Vaquero e col. afirmam que a escolha correta do tipo e tamanho de prótese são 
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essenciais na prevenção de PPM (94, 95). Dois estudos  aleatorizados demonstraram 

que a TAVI tem menor incidência de PPM comparativamente com a SVA cirúrgica e 

ainda sugerem que estes resultados podem ser em parte responsáveis pelos melhores 

resultados clínicos da TAVI nos primeiros anos após a intervenção (90, 91). 

Tradicionalmente a cirurgia de SVA por bioprótese está associada a alta incidência de 

PPM (90, 92). A produção de biopróteses capazes de reduzir esta incidência é 

incansavelmente procurada.  

Além de uma AOE adaptada ao doente, é também desejável a regressão contínua e total 

da MVE, pois a regressão incompleta da MVE tem demonstrado reduzir 

significativamente a sobrevida a longo prazo (96, 97). No entanto, aproximadamente 

metade dos pacientes com EA tem hipertrofia ventricular esquerda (HVE) residual, 

mesmo após SVA com sucesso (49, 98). Sendo a remodelagem reversa um resultado 

importante após a cirurgia, pretende-se a utilização de próteses que promovam esta 

readaptação e que se assemelhem o mais possível à válvula nativa.  

Na tentativa de dar resposta a estes desafios, foram criadas as biopróteses de pericárdio 

de última geração Trifecta com stent, e SFS/SS, sem stent. Estas biopróteses têm sido 

amplamente implantadas na maioria dos centros cirúrgicos na Europa. A bioprótese 

Trifecta (St Jude Medical, recentemente Abbot) tem três folhetos de pericárdio bovino e 

foi projetada para implante supra anular. O seu stent é revestido com tecido pericárdico 

porcino, permitindo apenas o contacto tecido-tecido com o intuito de a proteger contra o 

desgaste mecânico. Tem um anel com uma estrutura de silicone capaz de se adaptar à 

forma do anel nativo. Além disso, o stent de titânio revestido de poliéster, possui 

distensibilidade intrínseca, permitindo maior expansão sob condições de alto débito, 

como o exercício (12-14). O pericárdio suíno e bovino é tratado com gluteraldeído e 
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processado com uma substância à base de etanol, que impede a calcificação (Linx AC). 

A fim de alcançar maior desempenho hemodinâmico (menores gradientes 

transprotésicos e AOE ideal), o implante supra anular completo é importante, para 

evitar a obstrução ao fluxo sanguíneo pelo stent, ou pelo material do anel de costura (15, 

16). Esta bioprótese recebeu aprovação da marca Comissão Europeia em 2010, e a 

aprovação da Food and Drug Administration (FDA) em 2011. Alguns relatos 

demonstraram excelentes resultados e um perfil hemodinâmico favorável desta 

bioprótese (12, 15-17), mesmo quando comparada a sua performance com a de outras 

biopróteses com stent (99-101). No entanto, não existem ainda grandes séries clínicas. 

Por outro lado, no projeto de criação das próteses stentless de terceira geração removeu-

se o suporte rígido da estrutura da prótese, com o objetivo de ficar mais semelhante à 

válvula nativa, o que resultou num desempenho hemodinâmico excelente (18). As 

biopróteses biológicas Freedom Solo e Solo Smart (Sorin, recentemente LivaNova) 

estão em uso clínico desde 2004. A Solo Smart partilha o modelo da Freedom Solo com 

alterações no sentido de permitir um implante mais simples e rápido. Estas biopróteses 

são fabricadas a partir de tecido de pericárdio bovino tratado com ácido homocistésico, 

para reduzir a DEV, têm implante supra anular e uma linha de sutura única (19, 20). Por 

serem stentless e supra anulares são facilmente adaptáveis à raiz da aorta, permitindo 

maiores tamanhos de próteses e maior AOE, do que uma prótese com stent equivalente, 

favorecendo o fluxo laminar (20). Muitos estudos (22-24) confirmaram na prática a 

superioridade teórica das próteses sem stent, pelo seu melhor desempenho 

hemodinâmico e consequentemente maior regressão da HVE. No entanto, outras séries 

que compararam biopróteses com e sem stent apresentaram similaridade no perfil 

hemodinâmico e pouca diferença na capacidade de regressão da HVE e na sobrevida 

(25-27). A razão para a redução semelhante da MVE nestes ensaios pode ser atribuída 
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ao desempenho hemodinâmico superior das válvulas de última geração, com stent mais 

fino e anéis de costura mais estreitos [19]. Assim, relatar o perfil hemodinâmico e o 

desfecho precoce e intermédio das biopróteses Trifecta e SFS/SS, bem como comparar a 

sua performance torna-se relevante, uma vez que o conhecimento de qual a melhor 

prótese para cada tipo de paciente permitirá avançar no tratamento do PVA. 

7. Complicações da substituição cirúrgica da válvula aórtica  

Observar e comparar os resultados, as taxas de complicação, após SVA e seus efeitos na 

sobrevida e na mortalidade com diferentes substitutos valvulares, permite analisar as 

possíveis vantagens de alguns substitutos valvulares biológicos em detrimentos de 

outros. A cirurgia de implante de uma prótese valvular cardíaca está associada a 

morbilidade significativa. Além das complicações relacionadas com as próteses que já 

relatamos, há outros eventos adversos como formação de trombos, êmbolos arteriais, EI 

e os problemas associados à anticoagulação sistémica.  

7.1 Disfunção de prótese 

A DVE é caracterizada por disfunção ou deterioração envolvendo a prótese, sendo 

diagnosticada por reoperação, autópsia, ou investigação clínica. Pode ocorrer por 

desgaste, calcificação, rotura e/ou retração do folheto da prótese; rotura da linha de 

sutura dos componentes da prótese e fratura ou distorção do stent. Já a DNE, diz 

respeito a qualquer anomalia não intrínseca à válvula em si que resulta em estenose ou 

regurgitação da prótese, como aprisionamento por pannus, tecido ou sutura; fístula 

periprotésica, dimensionamento ou posicionamento inadequado; obstrução após o 

implante da prótese; e anemia hemolítica intravascular, clinicamente importante (102). 

Muitas séries cirúrgicas relacionam a DVE com a necessidade de reoperação, sem 

qualquer critério específico para definir DVE e/ou a indicação de reoperação (43). No 
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entanto, a reoperação não implica necessariamente DVE e vice-versa; levando a uma 

subestimativa da incidência real de DVE (81). 

A durabilidade das biopróteses cirúrgicas em várias séries tem sido superior a 85% e a 

taxa de DVE cerca de 20% aos 10 anos de seguimento (103-105). Tania Rodriguez-

Gabella e colaboradores apresentaram taxas de DVE clínica ainda mais baixas, de 6,6% 

em 10 anos (81).  

7.2. Mortalidade  

A mortalidade relacionada diretamente com a SVA cirúrgica ocorre em 

aproximadamente 1% ao ano (85, 106). Em estudos recentes, a taxa de mortalidade aos 

30 dias atingiu 7,1%, porém outras coortes, sendo uma destas da própria FS, apresentam 

taxas mais baixas de mortalidade precoce (inferiores a 4%) (81, 103).   

Na SVA isolada, a taxa de mortalidade operatória estimada é de 3,2%. Brown e col. 

selecionaram indivíduos submetidos a SVA, sem cirurgia de revascularização do 

miocárdio (CRM), da base de dados da Society of Thoracic Surgeons (STS) e 

observaram que a mortalidade operatória diminuiu de 3,5% para 2,4% entre 1997 e 

2006 (83). Estudos têm demonstrado que o risco de mortalidade operatória aumenta de 

acordo com o perfil clínico da população submetida a SVA, destacando-se a idade, a 

presença de comorbilidades, o sexo feminino, a classe funcional, a cirurgia emergente, a 

disfunção do VE, a HTA, a presença de DAC e cirurgia valvular prévia, fatores 

preditores de piores resultados após SVA cirúrgica (11, 81, 83). Outros estudos 

cirúrgicos também mostraram uma grande variabilidade nas taxas de sobrevida aos 10 

anos de seguimento, variando de 37,4% (107) a 64% (108), o que pode ser explicado 

pela sobrevida a longo prazo após SVA ser altamente dependente da idade dos pacientes 

e comorbilidades como DM, disfunção VE e doença pulmonar obstrutiva crónica 
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(DPOC). Além disso, comprometimento da função renal, síndrome metabólica, 

tabagismo, e doença hepática também estão associados a maior mortalidade cirúrgica 

(11, 81, 107).  

7.3 Acidente Vascular Cerebral 

Múltiplas etiologias são sugeridas para a ocorrência de AVC após SVA, com taxas que 

variam entre 1,3% e 6,2%. O AVC isquémico é o mais frequente, ocorrendo na maioria 

por embolia decorrente da manipulação da aorta (durante a canulação para bypass 

cardiopulmonar, aplicação e remoção do clamp) e menos frequentemente pela presença 

de fibrilação auricular (FA). Além disso, a hipotensão resultante de hemorragia 

significativa ou imposta pela circulação extracorporal podem predispor ao 

desenvolvimento de enfartes cerebrais por hipoperfusão. Tempos de bypass 

cardiopulmonar superiores a 120 minutos constituem um dos fatores intra-operatórios 

que aumentam o risco de AVC (109).  

7.4 Pacemaker definitivo 

A necessidade de implante de pacemaker definitivo após SVA cirúrgica eletiva ocorre 

entre 4-6% dos pacientes no pós-operatório precoce (82).  

7.5 Cuidados Intensivos 

Segundo o estudo da STS com 141905 pacientes submetidos a SVA cirúrgica isolada 

entre 2002 a 2010 (predicted risk of mortality -PROM mediana de 1,84), com o intuito 

de demonstrar o “mundo-real” após SVA cirúrgica, apresentou os seguintes resultados: 

insuficiência renal ocorreu em 4,2% dos pacientes, sendo que 1,5% necessitaram de 

terapêutica de substituição renal. Cerca de 10,3% dos doentes permaneceram em 

ventilação mecânica por período prolongado após SVA, 3,9% necessitaram de revisão 
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da hemóstase e a média de permanência em unidade de cuidados intensivos foi de 74 

horas (82).  

7.6 Fibrilação auricular 

Após SVA cirúrgica, aproximadamente metade dos pacientes desenvolvem arritmia 

cardíaca, sendo a FA a mais comum. Esta arritmia, ocorre tipicamente no segundo ou 

terceiro dia pós-operatório e está associada a maior mortalidade hospitalar, maior 

incidência de AVC, tempo de internamento hospitalar mais prolongado e é também 

considerada um preditor de mortalidade a longo-prazo (110, 111). 
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CAPÍTULO II - OBJETIVOS 

O objetivo global deste projeto foi avaliar o impacto clínico e hemodinâmico da 

substituição cirúrgica da válvula aórtica com biopróteses de última geração, em 

pacientes com PVA grave, sendo os objetivos específicos: 

¾ Descrever a performance da bioprótese Trifecta quanto ao perfil hemodinâmico, 

resultados precoces, tardios e sobrevida; 

¾ Comparar o desempenho das biopróteses Trifecta (stented) e SFS/SS (stentless) 

e avaliar o impacto de cada bioprótese na remodelagem reversa do ventrículo 

esquerdo. 

Baseado no conhecimento atual descrito nas secções prévias, nós levantamos a hipótese 

que a VOP poderá ser um marcador da gravidade da EA e que sua correção com a SVA 

poderá influenciar a função arterial. O objetivo secundário foi: 

¾ Avaliar a função arterial antes e após a cirurgia de SVA em pacientes com EA 

grave, correlacionar a função arterial com a gravidade da EA e identificar 

preditores pré e pós-operatórios da VOP. 
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CAPÍTULO III – RESULTADOS 

Parte I – Avaliação da função arterial antes e após a cirurgia de SVA 

em pacientes com EA grave 

Arterial stiffness changes in severe aortic stenosis patients submitted to 

valve replacement surgery 

Manuscrito em processo de submissão.  
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ABSTRACT 

Background: Little is known about severe AS impact in aortic stiffness and mainly if 

there is any change after removing AS barrier with aortic AVR surgery.  

Aim: To estimate PWV changes after AVR surgery and to define PWV predictors in 

severe AS patients. 

Methods: Single-center retrospective cohort, including patients with severe AS who 

underwent AVR surgery with bioprostheses, between February 2017 and January 2019 

and performed carotid-femoral PWV measurement (Complior®) before and after the 

procedure. Concomitant moderate or severe aortic regurgitation or multiple procedures 

were excluded. Pre, peri, and postoperative data were retrospectively collected from 

clinical files, and PWV measurements were performed before surgery and 2±1 months 

after the procedure. Paired sample t test was applied to compare before and after AVR 

PWV values. Pearson correlations or independent t tests were used to estimate PWV 

associations with continuous or categorical data, respectively. Multivariable linear 

regression models were applied to estimate pre and postoperative PWV independent 

predictors. 

Results: We included 150 patients, mean age of 72±8 years, 51% being male. We found 

a significant increase in PWV values after surgery (9.0±2.1 m/s vs. 9.9±2.2, p <0.001, 

before and after AVR, respectively). Univariate analysis showed positive correlations 

between pre-AVR PWV and age and blood pressure. An inverse association with AS 

severity variables was found. In multiple linear regression, age and systolic blood 

pressure (SBP) were established as independent predictors of higher pre and 

postoperative PWV, while higher mean valvular gradient (MVG) emerged as a 

determinant of lower pre-AVR PWV. 
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Conclusion:  

In patients with severe AS we documented an inverse correlation of arterial stiffness 

with the severity of AS and a significant increase in PWV values after AVR surgery. 

Advanced age and higher SBP were associated with higher PWV values, although 

arterial function measurements fit within the normal range.   
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INTRODUCTION 

Degenerative AS is the most prevalent valvular heart disease in developed countries and 

the world’s most common acquired valvular heart disease, being moderate or severe in 

5% of patients older than 75 years in the USA [1]. AVR is the gold standard treatment 

for severe symptomatic AS [2-4]. 

The degenerative process of the aortic valve, which results in AS has 

pathophysiological changes that are similar to the atherosclerotic process that causes 

increased arterial stiffness [5], leading the scientific community postulate that in AS, 

some degree of vascular dysfunction and consequently, arterial stiffness could also be 

present [6].  

Aging also contributes to vascular stiffening, increasing aortic pressure waves’ velocity. 

PWV is the gold standard, non-invasive, and most reproducible method to assess 

arterial stiffness [7]. Essentially, this method evaluates aortic elastic recoil capacity, 

which is diminished in a stiffer aorta, translating into a higher PWV value [8-10]. 

Considering this, in an AS patient, we expect to observe a higher preoperative PWV, 

that may recover after AVR. However, some studies reveal that this association may not 

be linear [11], meaning that, even after the procedure that reliefs the valvular 

obstruction, a high PWV measurement may be observed (or even higher than the pre-

intervention assessment), which represents an increase in the vascular load [12].  

There is a strong association between a higher PWV and systolic hypertension, as well 

as other CV risk factors and atherosclerotic disease [13, 14]. PWV has also been 

suggested as a predictor of fatal and nonfatal CV events, such as stroke or aortic and 

coronary syndromes [8, 9, 15, 16]. 
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There is conflicting evidence regarding arterial function changes after AVR, and 

whether PWV can be a marker of AS severity or not. In this setting, this study had the 

purpose of clarifying this association. 

 

AIM  

The main goal of this study was to evaluate arterial stiffness before and after AVR 

surgery in patients with severe AS, using a PWV measurement equipment. We also 

aimed to identify pre and postoperative PWV predictors in these patients.	

 

METHODS 

Study Design and Patients 

Single-center retrospective study, including 150 patients with severe AS undergoing 

AVR with bioprostheses, between February of 2017 and January of 2019, with pre and 

postoperative PWV measurements. Patients with concomitant moderate or severe aortic 

regurgitation or multiple procedures were excluded. 

Data collection and variables 

Preoperative, surgical, and postoperative data were collected through clinical files and 

databases. Regarding preoperative variables, besides PWV values, blood pressure, 

demographics, CV risk factors, ongoing medical therapy, functional status, symptoms, 

and transthoracic echocardiogram data were collected. Cross clamp and bypass times, 

AVD etiology, and type of implanted prosthesis were the main surgical variables. 

Follow-up variables contained those from transthoracic echocardiogram (mean at 

3.9±1.6 months of follow-up) and PWV evaluation. 
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The local ethics committee approved this study, and all data were anonymized for 

analysis. 

PWV measurement 

A noninvasive method (Complior® Analyse) was used to evaluate arterial stiffness 

through carotid-femoral PWV before and after AVR surgery. After a few minutes in 

supine resting position to stabilise heart rate and blood pressure, blood pressure was 

assessed using a standard sphygmomanometer. Carotid to femoral distance was 

measured using a tape measure, and data was introduced in the specific software. 

Femoral and carotid sensors were held until the software reached stabilized lines and the 

best quality of the signal (quality above 90%). Each patient had at least two PWV 

measurements in each session. These measurements were done at the admission of 

patients to the Cardiothoracic Surgery Department in the day before or on the same day 

of the surgery, and the postoperative evaluation occurred at a mean of 2.2±1.4 months 

after surgery.  

Statistical analysis 

Continuous variables are presented as mean or median and standard deviation or 

minimum and maximum according to data distribution, normal or non-normal, 

respectively. Categorical variables are depicted in absolute and relative frequencies. 

Paired samples t test was used to compare continuous variables at two distinct moments. 

Correlations between PWV and other continuous variables were assessed through 

Pearson correlation test. PWV values were compared between groups using independent 

t test or Mann Whitney non-parametric test, as appropriate. A multivariable linear 

regression model was built to estimate PWV predictors based on clinical relevant 

variables to arterial stiffness evaluation. A significance level of 0.05 was used. 
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Statistical analyses were performed with Statistical Package for the Social Sciences 

(SPSS) version 24 and the R language environment (version 3.6). 

RESULTS 

Sample 

Sample characterization is depicted in Table 1. The mean age was 72±8 years, and 51% 

of included patients were male. Arterial hypertension was present in 125 (83%) patients, 

dyslipidemia in 114 (76%), diabetes in 52 (35%), and history of smoking in 36 (24%). 

Forty (27%) patients were admitted in NYHA functional class ≥III. The majority of 

patients (91%) were at admission on anti-hypertensive drugs. 

During surgery, 18% of patients were confirmed with congenital etiology (Table 2). 

Pre and postoperative PWV 

A significant postoperative increase in PWV values was observed: 9.0±2.1 m/s vs. 

9.9±2.2 m/s (pre vs. postoperative PWV values, respectively, p <0.001, Figure 1). 

Follow-up transthoracic echocardiography data 

Pre and postoperative AVA and MVG are represented in Figure 2.  

PWV associations 

Figure 3 depicts the univariate analysis considering PWV associations with potential 

predictors. Weak and positive correlations were found between both preoperative and 

postoperative PWV with age, SBP, and mean blood pressure (MBP), while an inverse 

association was found with AS severity variables. 

No differences in PWV according to gender, arterial hypertension, diabetes, smoking, 

nor bicuspid aortic valve subgroups were obtained.  
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In the multivariable linear regression model, age and SBP were independent predictors 

of higher preoperative PWV, while higher MVG was a predictor of lower preoperative 

PWV (Table 3 and Figure 4). Age and SBP emerged as independent predictors of 

higher postoperative PWV (Table 4 and Figure 5). 

 

DISCUSSION 

This retrospective study demonstrated an inverse correlation of arterial stiffness with the 

severity of AS and showed a significant increase in PWV values after AVR surgery in 

patients with severe AS. Advanced age and higher SBP were associated with higher 

PWV values, although arterial function measurements fitted within the normal range.   

PWV reflects arterial stiffening due to loss of aortic functional elastic properties. 

Arterial stiffness is one of the first manifestations of reversible, structural damage to the 

vessel wall, being PWV considered a technique with clinical applicability both in 

identification and stratification of CV disease [8, 16].  

Assessing the impact of degenerative AS on the arterial tree is still a challenge since the 

mechanisms that underlie the interaction of vascular and valvular function remain 

mostly unknown [17].  

Ping-Yen LIU et al. demonstrated the association of increased PWV with higher 

calcium score in the aortic valve [5]. These results suggest that calcium deposition is an 

important pathway in the degenerative process of the aortic valve and aortic wall. In 

addition, they demonstrated the association of increased PWV with aortic valve 

pressure gradient assessed by echocardiography. Similar pathophysiological changes are 

probably shared between aortic valve degeneration and large arteries stiffening. 

Korkmaz, L. et al. estimated arterial stiffening through the cardio-ankle vascular index 
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and observed higher arterial stiffness in patients with aortic valve sclerosis [18], 

suggesting that aortic valve degeneration and large arteries stiffening could share 

similar pathophysiological changes. Indeed, Emir Cantuk et al. demonstrated a 

significant association between AS severity and increased PWV [11]. Contrarily, our 

study revealed an inverse correlation between aortic valve gradients and preoperative 

PWV. This result might partially be explained by the upstream obstruction that may 

influence measurements of arterial properties, masking the real effects of vascular load 

on the aorta. El-Chilali et al., who studied older patients (>70 years old) with severe AS 

and measured the PWV invasively, observed the same, an inverse correlation between 

MVG and PWV [6]. This hypothesis is strengthened by the increase in PWV that we 

observed after AVR. 

Only a limited number of studies have evaluated aortic vascular function in patients 

with severe AS after intervention [11, 19, 20]. Canturk et al. did not found significant 

differences in PWV after surgery [11]. Different results were obtained by Nemes et al., 

who demonstrated vascular function improvement one year after AVR [20]. In the 

present study, PWV increased significantly after AVR. Some possible mechanisms have 

been described to explain this change: the relief of valvular obstruction after AVR leads 

the arterial tree to operate at a higher-pressure level, increasing the vascular load. In 

fact, Yotti et al. showed that the relief of the outflow obstruction immediately raises 

arterial pressures and vascular impedance, inducing a stiffer vascular behavior [19]. 

Overall, these findings are reflected in clinical practice, since it is frequent to initiate 

antihypertensive drugs after AS correction, either by TAVI, or surgery [19, 21, 22]. 

Other explanation, stated by Barbetseas, suggests that the increase in PWV after AVR 

surgery occurs due to aortic wall injury and vasa vasorum destruction as well as aortic 

wall fiber composition alteration, resulting in aortic stiffening [12]. However, we should 
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reinforce that this decrease in aortic distensibility was evaluated 1 week after AVR and 

may represent a transient effect described by the authors as ‘‘aortic root stunning’’ [23].  

A TAVI vs. AVR study demonstrated significant changes in PWV only in surgical 

patients, suggesting that in TAVI patients, the elastic properties are maintained because 

there is not surgical manipulation [24].  

Other significant association with PWV was found in our study, namely with age, 

which emerged as an independent predictor of higher PWV values. PWV alteration in 

the elderly is already well established in the literature [8, 17, 25]. Studies have shown 

an increase in PWV with aging probably related to aortic dilation and stiffening since, 

with aging, impedance increases, and arterial compliance decreases [8, 26]. Our study 

supports these results since age showed a strong correlation with both pre and 

postoperative PWV.  

Systemic hypertension has been shown as a predictor of increased PWV [9, 27], which 

is in line with our results as higher systolic blood pressure was associated with higher 

PWV. Since over 80% of our sample had systemic hypertension, we did not find 

substantial differences between patients with and without this risk factor, but we 

recognize that PWV has been widely used for risk stratification purposes as an 

independent risk factor for all-cause and CV mortality [27, 28].  

Considering that atherosclerosis is commonly associated with arterial aging and 

coronary artery disease (CAD), it would be expected that patients with CAD present 

increased PWV [29, 30]. In fact, our results revealed a significantly higher post-AVR 

PWV in patients with CAD in comparison with non-CAD patients. However, this 

difference was absent in pre-AVR PWV supporting the possibility of some masking 
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effect while AS is present, blunting the manifestation of aortic stiffening induced by 

CAD. 

Besides, previous studies have shown vascular dysfunction in obese patients [31, 32], 

but in our study, body mass index (BMI) was not found as an independent predictor of 

pre and postoperative PWV.   

The estimated impact of AS in PWV will still be open to debate as our study has several 

limitations: 1) single-center study; 2) retrospective nature, which leads to some missing 

data (9% missing in multivariable analysis performed) and postoperative PWV 

measurements were not systematically programmed and performed at the same time 

point after surgery, and 2 patients whose surgery were postponed to 12 and 65 days 

after preoperative PWV measure; 3) sample selection was neither randomized nor 

consecutive, and the relatively small sample size limits the external generalization of 

results; 4) PWV measurements also have some limitations such as high variability 

according to patient status, for instance, blood pressure which could not be controlled in 

the preoperative measure (all patients fasting and with discontinuation of 

pharmacological therapy) comparing to postoperative measure (all patients without 

fasting period and some of them with pharmacologically controlled blood pressure). 

 

CONCLUSION 

Although some studies suggest that aortic stiffness is increased in AS due to a 

concomitant atherosclerotic component, our findings suggest that AS may blunt the real 

arterial stiffness of the aortic wall as the severity of AS is inversely related with PWV, 

while a small increase in PWV was observed after AVR and ventricular-aortic pressure 

gradient relief. As expected, age and systolic blood pressure were independent 
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determinants of PWV in patients with severe AS and remained so after surgery. Further 

studies will be needed to provide better insight into the natural history of AS and its 

relation to vascular function. 

Table 1. Baseline Characteristics 

Variable n=150 

Age, y, mean (SD) 72.5 (7.6) 

Male sex, n (%) 77 (51.3) 

NYHA ≥ III, n (%) 40 (26.9) 

Hypertension, n (%) 125 (83.3) 

Currently on anti-hypertensive drugs (%) 136 (90.7) 

Diabetes, n (%) 52 (34.9) 

Dyslipidemia, n (%) 114 (76.0) 

History of smoking, n (%) 36 (24.0) 

Body mass index, kg/m2 , mean (SD) 28.6 (4.3) 

Obesity (BMI ≥30.00 kg/m²), n (%) 55 (36.7) 

Coronary artery disease, n (%) 19 (12.7) 

Extracardiac arteriopaty, n (%) 22 (14.7) 

Chronic kidney disease (CC < 85ml/min) , n (%) 87 (58.0) 

Creatinine Clearance (CC), ml/min, mean (SD) 83.7 (29.7) 
BMI, body mass index; min, minute; NYHA, New York Heart Association; SD, standard deviation. Coronary artery disease was 
defined as at least 1 vessel with >50% stenosis, regardless of the indication for surgery or previous percutaneous coronary 
intervention; extracardiac arteriopathy was considered if the patient had claudication, carotid occlusion or >50% stenosis, 
amputation for arterial disease, past or planned intervention on the abdominal aorta, limb arteries or carotids or history of stroke.  

 

Table 2. Perioperative data 

Variable n=150 

Aortic valve etiology, n (%)  

Degenerative 132 (88.0) 

Congenital 18 (12.0) 

CPB time, minutes, mean (SD) 78 (26) 

Aortic clamp time, minutes, mean (SD) 57 (20) 

CPB, cardiopulmonary bypass; SD, standard deviation. 
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Figure 3. Pre (blue) and postoperative (red) PWV relationships with age, systolic blood pressure (SBP), mean pressure, body mass 
index (BMI), clearance creatinine, aortic valve area (AVA), stroke volume, diastolic pressure, ejection fraction, aortic mean valve 
gradient and aortic valve max gradient.  

 
Table 3. Summary of multivariable regression analysis (dependent variable preoperative PWV). 

Figure 1. Distribution of systolic pressure and pulse 
wave velocity pre and postoperative 

Figure 2. Distribution of mean valvular gradient and 
aortic valve area pre and postoperative 
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Coefficient B, unstandardised regression coefficient; b standardized coefficient; MVG, Mean valvular gradient; SE, standard  
error of the coefficient. 
 
 

 
Figure 4. Multivariable linear regression model of preoperative PWV and residuals distribution 
 of the multivariable linear regression of PWV preoperative. 

 

  

Variable B SE b p 

Intercept 0.593 2.576 0.23 0.818 

Systolic pressure 0.020 0.008 2.42 0.017 

Diabetes  0.428 0.344 1.24 0.215 

Clearance creatinine -0.001 0.007 -0.14 0.889 

Coronary artery disease  0.531 0.498 1.07 0.288 

Body mass index 0.059 0.040 1.46 0.147 

Age 0.070 0.025 2.87 0.004 

Gender 0.244 0.336 0.73 0.469 

MVG -0.029 0.011 -2.75 0.007 

Bicuspid aortic valve -0.299 0.498 -0.60 0.549 
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Table 4. Summary of multivariable regression analysis (dependent variable postoperative PWV). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BMI, body mass index; B, unstandardised regression coefficient; b standardized coefficient; MVG, Mean valvular gradient; 
 SE, standard error of the coefficient. 
 
 
 
 
 

 
Figure 5. Multivariable linear regression model of postoperative PWV and residuals distribution  
of the multivariable linear regression of PWV postoperative. 
 
  

Variable B SE b p 

Intercept -2.706 2.391 -1.13 0.260 

Systolic pressure 0.037 0.009 4.11 <0.001 

Diabetes 0.448 0.352 1.27 0.205 

Coronary artery disease  0.837 0.508 1.65 0.102 

BMI 0.023 0.040 0.58 0.564 

Age 0.097 0.023 4.13 <0.001 

Gender 0.287 0.351 0.82 0.415 

MVG -0.056 0.038 -1.46 0.146 
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Parte II – Desempenho clínico e hemodinâmico das biopróteses de 

última geração na SVA em pacientes com PVA grave 

II.I Early and mid-term haemodynamic performance and clinical 

outcomes of St. Jude Medical Trifecta™ valve 
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II.II Freedom Solo® versus Trifecta® bioprostheses: clinical and 

haemodynamic evaluation after propensity score matching  



81 

Impacto clínico e hemodinâmico da substituição cirúrgica da válvula aórtica por biopróteses de última geração 



82 

Impacto clínico e hemodinâmico da substituição cirúrgica da válvula aórtica por biopróteses de última geração 



83 

Impacto clínico e hemodinâmico da substituição cirúrgica da válvula aórtica por biopróteses de última geração 



84 

Impacto clínico e hemodinâmico da substituição cirúrgica da válvula aórtica por biopróteses de última geração 



85 

Impacto clínico e hemodinâmico da substituição cirúrgica da válvula aórtica por biopróteses de última geração 



86 

Impacto clínico e hemodinâmico da substituição cirúrgica da válvula aórtica por biopróteses de última geração 



87 

Impacto clínico e hemodinâmico da substituição cirúrgica da válvula aórtica por biopróteses de última geração 



88 

Impacto clínico e hemodinâmico da substituição cirúrgica da válvula aórtica por biopróteses de última geração 

 

 

 

 

 



89 

Impacto clínico e hemodinâmico da substituição cirúrgica da válvula aórtica por biopróteses de última geração 

CAPÍTULO IV – DISCUSSÃO 

 

As propriedades viscoelásticas da aorta são essenciais para manter o fluxo arterial e a 

perfusão dos órgãos e a rigidez arterial revelou-se um preditor independente de 

mortalidade por todas as causas e cardiovascular (112-114). Há estudos que levantaram 

a hipótese da DAD e a rigidez arterial serem manifestações distintas da mesma doença 

aterosclerótica (115-118) e por compartilharem o mesmo processo patológico, seria 

esperado que a avaliação da rigidez arterial pudesse estar relacionada com a 

gravidade da EA e com a resposta à correção da obstrução pela SVA.  

1.    A rigidez arterial como marcador da gravidade da EA e suas 

repercussões vasculares antes e após a SVA 

No nosso estudo "Arterial stiffness changes in severe aortic stenosis patients 

submitted to valve replacement surgery" avaliamos a rigidez arterial antes e após a 

SVA cirúrgica em 150 pacientes com EA grave e correlacionamos a rigidez arterial com 

a gravidade da EA. Foi utilizado um método não invasivo (Complior® Analyze) para 

avaliar a rigidez arterial (VOP carotídeo-femoral) antes e 2±1 meses após a SVA. A 

VOP é um marcador da rigidez da parede da aorta e está inversamente relacionada com 

sua distensibilidade. Pode ser medida com maior precisão de forma invasiva por 

medidas de pressão intra-arterial; no entanto, a sua avaliação não invasiva é mais prática 

e tem revelado boa concordância e excelente reprodutibilidade comparativamente com 

as medidas invasivas. 

Apesar de numerosos estudos terem demonstrado a associação da rigidez arterial com 

maior risco cardiovascular, especificamente em determinados subgrupos de doentes: 
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com HTA, DAC e DM, e com o envelhecimento (119-123), o número de estudos que 

avaliaram o efeito da EA na função vascular é limitado. Alguns trabalhos em pacientes 

com EA grave demonstraram associação positiva entre o gradiente de pressão 

ventriculo-aórtico e valores da VOP, sugerindo que a presença da EA pode resultar em 

redução progressiva da distensibilidade da aorta (118, 124, 125). Corroborando esta 

hipótese outro estudo demonstrou melhoria na rigidez aórtica em pacientes com EA 

grave um ano após a SVA (126). Sendo assim, seria expectável que maior VOP 

estivesse associada a maior gradiente transvalvular em pacientes com EA. Contudo, no 

nosso estudo a VOP e os gradientes ventriculo-aórticos correlacionaram-se 

inversamente e após a SVA houve redução discreta da VOP, o que nos leva a 

pressupor que a EA poderia mascarar o real comprometimento da função vascular 

aórtica.  

O efeito da correção da EA na rigidez arterial ainda parece controverso, G. Bruschi et al 

não demonstraram alteração na VOP no período pós-operatório imediato, em pacientes 

submetidos a SVA cirúrgica e por TAVI (125). Curiosamente alguns estudos mostraram 

aumento na rigidez arterial de acordo com o tipo de intervenção realizada TAVI vs. 

Cirurgia (127), sugerindo que nesta última o aumento da VOP poderia traduzir 

comprometimento da integridade estrutural da parede da aorta e das suas propriedades 

elásticas devido à manipulação cirúrgica. No entanto, esta alteração após SVA cirúrgica 

parece ser transitória (125, 128). Os contrastes nos estudos citados podem ser 

explicados pelas diferenças metodológicas na avaliação da rigidez arterial.  

Como já destacamos alguns estudos têm demonstrado o comprometimento da função 

vascular com o envelhecimento e na HTA (114, 119). Também no nosso estudo houve 
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associação da VOP com a idade e a pressão arterial sistólica que se mantiveram 

como preditores de maior VOP antes e após SVA.  

Além das limitações relacionadas com a natureza retrospetiva do nosso estudo, outras 

limitações foram a não realização da VOP em intervalos de tempo constantes após a 

SVA e a ausência de medição a longo prazo. Outra importante limitação foi a possível 

variabilidade dos valores da VOP influenciados pela impossibilidade de padronização 

do momento da realização do exame, permanência em jejum, tempo de repouso e 

descontinuidade ou não dos medicamentos.  

 

A SVA cirúrgica, procedimento cada vez mais comum na prática clínica, foi efetuada 

pela primeira vez há cerca de 57 anos (129). Apesar da grande variedade e evolução dos 

dispositivos protésicos ao longo dos anos, não existe ainda um substituto valvular 

perfeito. As biopróteses de última geração são atualmente consideradas o tratamento de 

escolha em pacientes idosos, com tendência a redução da idade da sua indicação graças 

ao seu excelente perfil hemodinâmico, boa durabilidade e à ausência de necessidade de 

uso de anticoagulantes (11, 130). 

Antes do aparecimento da Trifecta, a bioprótese Perimount Magna Ease (Edwards 

Lifesciences) era considerada a bioprótese com stent com melhor perfil hemodinâmico. 

No entanto, a publicação das primeiras séries com a bioprótese Trifecta concluíram que 

esta prótese apresenta menores gradientes, maior AOE e menores taxas de PPM (13, 

100). Vários estudos confirmaram posteriormente os excelentes resultados 

hemodinâmicos desta bioprótese, além da facilidade e segurança na sua implantação 

(12, 15, 86, 131-133). Visando responder ao grande desafio da escolha da melhor 

prótese, primeiramente descreveu-se a experiência de um centro hospitalar 
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terciário com a bioprótese Trifecta, desde a sua inserção no serviço de Cirurgia 

Cardiotorácica e ao longo de cinco anos, com o estudo intitulado “Early and mid-

term hemodynamic performance and clinical outcomes of St Jude Medical Trifecta™ 

valve“ (134). Neste estudo, incluindo 556 doentes, apresentaram-se resultados 

semelhantes às duas últimas grandes séries cirúrgicas com esta bioprótese, sendo o 

GMT de 10,9±4,1 mmHg. Anselmi e col., num estudo com 824 pacientes, evidenciaram 

um GMT à data da alta hospitalar, exceto para o tamanho de prótese 19, menor que 10 

mmHg (132) e Arman Kilic e col., na sua série com 1953 indivíduos apresentaram um 

GMT de 10,1 mmHg, ao primeiro ano após SVA (86). 

2.    Existiria uma bioprótese capaz de promover tão baixo PPM na 

substituição valvular aórtica cirúrgica com resultados comparáveis 

aos da TAVI? 

A reduzida incidência de PPM é já uma característica muito associada à bioprótese 

Trifecta (135) e alguns autores recomendam esta bioprótese para pacientes com menor 

anel aórtico (12, 132). Braathen e col. no seu estudo prospetivo e aleatorizado de 

comparação do desempenho hemodinâmico entre as biopróteses Trifecta e Mosaic Ultra 

(Medtronic), revelaram melhores resultados com a Trifecta, aos seis meses de 

seguimento (136). Outro estudo desenhado para avaliar a prevalência de PPM, aos 3 

meses após cirurgia, com 1.302 pacientes (339 Trifecta e 963 pacientes Mitroflow) 

identificou um risco de PPM moderado ou grave de 17 ou 12 vezes superior, 

respetivamente, com a prótese Mitroflow comparativamente com a prótese Trifecta, e 

esta apresentou apenas 2% de PPM grave (94). Estes dados corroboram os da nossa 

série em que somente 1,1% (n=5) dos pacientes com a Trifecta apresentaram PPM 
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grave aos 4 meses. Assim, a bioprótese Trifecta tem apresentado menor taxa de 

PPM, que se poderá repercutir num melhor prognóstico.  

3. Serão as biopróteses sem stent superiores às com stent?  

3.1 Performance hemodinâmica após SVA com biopróteses de última geração com 

e sem stent. 

Em 1990, quando as biopróteses stentless foram lançadas no mercado, acreditava-se 

numa mudança de paradigma na implantação das biopróteses aórticas e abolição da 

utilização de próteses com stent. Porém, ao contrário do expectável, novos modelos de 

próteses com stent foram criados, nomeadamente a Trifeta, com a proposta de um 

design inovador com intuito de superar os resultados hemodinâmicos das demais, ainda 

que tivesse stent. Prevalece atualmente um grande dilema acerca das potenciais 

diferenças na avaliação hemodinâmica das biopróteses com e sem stent. Embora 

estudos ao compará-las tenham demonstrado pouca, ou nenhuma diferença 

estatisticamente significativa (21, 137), alguns revelaram uma tendência para melhores 

resultados hemodinâmicos com as biopróteses stentless (22-24, 138). Sendo assim, foi 

realizado um estudo comparativo dos resultados hemodinâmicos obtidos na coorte 

descritiva da Trifecta, com uma bioprótese sem stent comumente usada no nosso 

departamento com bons resultados, a SFS/SS (20). Esta bioprótese além de possuir os 

benefícios hemodinâmicos pela ausência de um stent (menor obstrução residual na 

câmara de saída do VE e maior AOE), foi construída a partir de duas folhas de 

pericárdio bovino sobrepostas sem reforço de tecido. Os folhetos de pericárdio são 

dispostos de forma a preservá-los e permitir atingir uma configuração cilíndrica quando 

estes se abrem, a fim de alcançar melhor desempenho hemodinâmico e durabilidade. A 

performance hemodinâmica da SFS/SS foi superior à da bioprótese com stent 
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Carpentier Edwards Perimount em 6 semanas e manteve-se aos 3,3 anos num estudo 

com 238 doentes (23).  

No nosso estudo comparativo “Freedom Solo versus Trifecta  bioprostheses: clinical 

and haemodynamic evaluation after propensity score matching” (139), demonstrou-se 

excelente perfil hemodinâmico com ambas as biopróteses, o que está de acordo com 

relatos reportados noutras séries (15, 140, 141). O nosso estudo comparativo corroborou 

a maioria dos trabalhos, ao não evidenciar diferenças significativas nas variáveis 

hemodinâmicas entre as próteses com e sem stent, mas, curiosamente, determinou-se 

uma tendência para melhor desempenho hemodinâmico com a Trifecta, possivelmente 

pelas inovações do seu design, formada por folhetos de pericárdio bovino fixados, com 

sutura única nas porções externas do stent de titânio, permitindo uma abertura máxima 

durante a sístole. Além disso, em condições de sobrecarga, o stent é capaz de se 

expandir ainda mais e promover uma abertura quase cilíndrica durante a sístole, 

resultando em menor impedância ao fluxo transvalvular e menor tensão nos folhetos. 

Tasca e col. confirmaram que a cinética de abertura da prótese Trifecta é similar e não 

inferior ao de uma prótese sem stent (Freestyle) (142). Além disso, a prótese Trifecta 

possui um anel de costura mais estreito, contornado por silicone, permitindo assim uma 

melhor aposição ao anel aórtico (12, 86).  

Os dois grupos em estudo representavam dois perfis de risco diferentes, estando o grupo 

Trifecta tendencialmente associado a risco cirúrgico superior, pelo que foi efetuada uma 

técnica de emparelhamento por propensity score na tentativa de minimizar o viés de 

seleção e estimar a magnitude de efeito do tipo de prótese nos resultados. Mesmo na 

amostra emparelhada, o design com suporte da Trifecta apresentou discreta 

superioridade hemodinâmica, mesmo após ajuste para o tamanho da prótese.  
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3.2 Capacidade de promover remodelagem reversa após SVA com as biopróteses 

Trifecta vs. SFS/SS  

É de esperar que o melhor desempenho hemodinâmico apresentado por uma prótese 

resulte em maior regressão da MVE em pacientes submetidos a SVA (49, 98, 131). 

Vários estudos têm demonstrado que a regressão da MVE ocorre essencialmente no 

primeiro ano, tendo início no primeiro mês após SVA (96, 131, 143, 144). Segundo 

Rubens e colegas a regressão da MVE atinge o máximo no quarto mês após SVA (97). 

Considerando que no nosso estudo a média de realização da ETT e avaliação da MVE 

foi aos 4,4 meses após SVA (4,0 e 4,7 meses, Trifecta e SFS/SS respetivamente), 

estima-se que a análise da MVE tenha sido efetuada num momento adequado, apesar 

das limitações do estudo observacional. Mais uma vez, as próteses sem suporte, pela 

ausência de material a obstruir o fluxo, parecem resultar em maior regressão da MVE 

(18, 24, 96). De tal modo, que alguns autores sugeriram subgrupos específicos de 

pacientes que se beneficiariam do uso das próteses sem suporte, como os pacientes com 

menor anel aórtico, sexo feminino, ou com disfunção ventricular previamente a cirurgia 

(21, 22, 145). De facto, a prevalência do sexo feminino foi superior no grupo SFS/SS 

comparativamente com o grupo Trifecta, antes da realização do propensity score, 53% 

vs. 42%, (p=0,042), provavelmente devido à preferência dos cirurgiões em implantar 

uma prótese sem suporte nos pacientes do sexo feminino, pelo menor anel aórtico (23).	

Não menos importante, a prótese Trifecta também é indicada para pacientes com anéis 

mais estreitos (146). Ademais, a sua maior capacidade de regressão da MVE foi 

comprovada, quando comparada com outras biopróteses com stent de última geração 

(100, 101), mesmo quando implantada em tamanhos menores (97). Na nossa coorte 

comparativa os valores de regressão MVE foram semelhantes entre os dois grupos 

e apresentaram valores favoráveis, corroborando outros autores (21, 27, 138). 
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Pode sugerir-se que ambas as biopróteses atingiram performance hemodinâmica 

próxima do fisiológico, alcançando valores excelentes de remodelagem reserva. É 

de salientar que outros fatores clínicos dos doentes, além do tipo de prótese, podem 

influenciar esta adaptação. De facto, alguns autores sugerem que a menor 

regressão da MVE após a SVA, pode estar mais relacionada com o perfil prévio do 

paciente, do que propriamente com as propriedades da prótese aórtica (131), 

estando por exemplo, HTA, HVE prévia acentuada e disfunção diastólica 

associados à regressão incompleta da MVE (23, 145, 147, 148). 

3.3 Descrever e comparar os resultados clínicos, as taxas de complicação, a 

sobrevida e a mortalidade após SVA com as biopróteses Trifecta e SFS/SS  

Há apenas um estudo que comparou previamente as próteses Trifecta e SFS/SS. 

Bujnoch e col. demonstraram que ambas as próteses apresentaram bons resultados 

hemodinâmicos e salientaram diferenças quanto à evolução da trombocitopenia após a 

cirurgia de SVA. Enquanto os doentes do grupo Trifecta recuperaram o nível de 

plaquetas que apresentavam antes do procedimento, os doentes com SFS/SS mantinham 

níveis significativamente mais baixos do que o valor basal (149). De facto, a 

trombocitopenia é uma complicação temida no pós-operatório imediato na SVA com a 

bioprótese SFS/SS (150-152). Alguns estudos sugerem que a causa da diminuição do 

número das plaquetas pode ser devido ao stress mecânico ou efeito tóxico direto da 

bioprótese SFS/SS nas plaquetas. No entanto, Altintas et al. demonstraram que a 

diminuição das plaquetas pode ser um achado laboratorial transitório (153). No nosso 

estudo, ocorreu trombocitopenia grave em 8% dos pacientes com prótese SFS/SS em 

comparação com 3% dos pacientes com prótese Trifecta (p=0,048),  
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Não houve diferenças na necessidade de implante de pacemaker definitivo, ou 

desenvolvimento de FA de novo. Aproximadamente 30% dos pacientes em ambos os 

grupos desenvolveram FA no pós-operatório, o que está de acordo com a literatura (110, 

154, 155). 

O crescente aumento do uso das próteses biológicas na SVA cirúrgica (83) atestam a 

confiança adquirida nos grandes centros cirúrgicos, ao longo da última década, graças 

ao excelente desempenho hemodinâmico apresentado por estas próteses, somado à 

baixa incidência de reintervenção após o seu implante. Contudo, com a tendência de 

implantar esses dispositivos em indivíduos cada vez mais jovens, o aspeto da 

durabilidade a longo prazo torna-se crucial na avaliação destas biopróteses. 

Relativamente a essa questão, a DVE é um fator limitante, pois reduz a durabilidade e 

representa uma das principais desvantagens das biopróteses (11, 81, 130). Na nossa 

coorte, a taxa livre de reoperação aos 3 anos foi de 98.6% dos indivíduos após SVA 

com Trifecta, semelhante aos resultados de outras séries desta bioprótese (12, 15, 141).  

Anselmi e col. ao descreverem os seus resultados numa série de Trifecta, salientam a 

possibilidade da ocorrência de DVE precoce desta prótese, sem estar associada a 

calcificação. Estes autores relataram seis casos de DVE aos 3,4±1,6 anos após cirurgia, 

dos quais cinco não apresentavam calcificação macroscópica. O quadro clínico chamava 

a atenção pelos sinais de IC de início rápido com dispneia intensa, em contraste com o 

típico quadro de DVE por calcificação, em que a evolução é mais lenta e insidiosa 

(132). Nos casos já relatados de DVE precoce na Trifecta há predomínio de RA e em 

comum encontra-se a precocidade, início súbito de IC e ausência de calcificação (132, 

156). Pankaj Saxena, ao reportar um caso de DVE precoce da Trifecta, demonstrou a 

sua rápida evolução com gradientes médios de 7, 29 e 46 mmHg ao primeiro, segundo e 
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terceiro ano após SVA, respetivamente e sugere a ocorrência de uma reação 

imunológica ao tecido pericárdico como causa de disfunção na prótese (157). A rotura 

de uma cúspide por lesão mecânica é a principal causa de DVE precoce nas biopróteses 

devido à tensão exercida no pericárdio dos folhetos a cada ciclo, sendo mais intenso nos 

bordos livres das cúspides próximo às comissuras (158). Acredita-se que a arquitetura 

da Trifecta, por um lado, contribui para sua excelente performance hemodinâmica, mas 

por outro predispõe a maior fragilidade por levar a maior grau de stress mecânico nas 

regiões de atrito externo (156, 159). Kalra e col. apresentaram 8 casos de DVE precoce 

na Trifecta, em 5 anos de seguimento, mais frequentemente por presença de pannus 

subanular (160). Na verdade, o mecanismo da DVE precoce da Trifecta ainda não está 

esclarecido, acredita-se ser multifatorial, podendo estar relacionado com fatores 

inerentes ao próprio paciente, dimensão inadequada da prótese, técnica cirúrgica, 

estratégia de anticoagulação implementada, stress mecânico, ou ainda reação 

imunológica.  

Na nossa amostra não se observaram casos de DVE com quadro clínico precoce e 

evolução rápida e grave. Houve apenas três casos de DVE, sem necessidade de 

reoperação até ao seguimento obtido. Entretanto, tivemos conhecimento após 

publicação dos nossos resultados de um caso submetido a SVA em 24 de maio de 2014, 

que evoluiu com DVE precoce da Trifecta (relato do caso no Anexo II).  

Por outro lado, foram determinados quatro casos de DNE no pós-operatório imediato no 

grupo Trifecta. Três casos de obstrução do óstio coronário que se submeteram a CRM, e 

um caso devido a RA grave causada por distorção do stent. De salientar a preocupação 

de alguns autores no que respeita à técnica de implantação da Trifecta, pois o seu stent 

de titânio é suscetível a sofrer deformidades, principalmente na sua parte superior, 
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preferencialmente em pacientes com junção sinotubular estreita. A descalcificação do 

anel e a escolha do tamanho de prótese adequada, de acordo com o anel aórtico e a 

anatomia da junção sinotubular, são as técnicas consideradas para evitar a distorção do 

stent (14, 17, 132, 161). Santarpino e Pfeiffer (162), reportam um caso de distorção do 

stent da Trifecta que originou regurgitação grave e levou à sua explantação durante o 

mesmo tempo cirúrgico. Em seguida indagaram a causa do grande número de 

explantações de Trifecta (15 casos em 710 indivíduos), apresentado por Goldman e col. 

(15). Questionaram ainda, se a existência de regurgitação central discreta no ETE 

intraoperatório será motivo para explante dessa prótese por possível distorção do stent, 

ainda que num grau reduzido, pois supõe ser suficiente para levar a DVE precoce. Em 

resposta Goldman relata apenas que a deformação do stent pode ter contribuído para 

explante precoce em 4 casos, enquanto em 11 casos a DVE foi devido a calcificação do 

folheto, espessamento fibroso e/ou formação de pannus.  

Há uma expetativa de que o risco de distorção do stent e obstrução dos óstios coronários 

pode ser minimizado com o novo modelo Trifecta GT (Tecnologia Glide). Este modelo 

surgiu com a proposta de um anel de costura ainda mais aprimorado, facilitando a 

sutura, o posicionamento da prótese no anel e um suporte modificado, mais fino, com 

mecanismos de proteção internos que protegem os pinos do stent de deformar durante a 

inserção da prótese, afim de facilitar seu manuseio e evitar a distorção. Além disso, a 

base da prótese tem uma faixa adicional de titânio para proteção mais eficaz e fornecer 

maior visibilidade fluoroscópica, a fim de facilitar um possível procedimento valve-in-

valve (132).   

As biopróteses Trifecta e SFS/SS, com seguimento máximo de 5,8 anos na nossa coorte, 

revelaram incidência de DEV, endocardite e taxa de mortalidade por todas as causas 
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semelhantes. A sobrevida cumulativa aos seis anos foi de 80% no grupo Trifecta e 82% 

no grupo SFS/SS. Estes resultados favorecem a segurança e eficácia do uso de ambas as 

próteses, a médio prazo. Houve uma tendência de maior taxa de DVE, principalmente 

estenose, nas SFS/SS. De facto, outros estudos demostraram maior incidência de DVE, 

com estenose, acima do esperado nas SFS/SS (103, 140). Como já descrevemos no 

nosso estudo no grupo Trifecta houve apenas três casos de DVE (0,6%). O que pode ser 

resultado do tratamento anti-calcificação Linx, com eficácia já comprovada em outras 

bióproteses (163). Nenhum caso de reoperação foi devido a DVE. Estes resultados, 

somados à superioridade hemodinâmica da Trifecta, ainda que discreta, colocam em 

dúvida o papel do inovador design das biopróteses sem suporte, que foram concebidas 

com a proposta de permitir um implante de próteses de tamanho maior e com menos 

stress mecânico e assim, maior durabilidade (138). No entanto, podemos questionar se o 

crescente número de casos reportados de DVE precoce da prótese Trifecta nos últimos 4 

anos (160), serão capazes de comprometer o beneficio hemodinâmico que esta 

bioprótese tem apresentado. 

Considerando que outras séries com seguimento mais longo de biopróteses de última 

geração têm demonstrado valores baixos de DVE (81), como Suggieri e col. que 

apresentaram em sua coorte com a prótese Carpentier-Edwards supraannular,	94.8% em 

15 anos sem DVE (164), um tempo maior de seguimento seria necessário para estudar a 

durabilidade das biopróteses Trifecta e SFS/SS. É de salientar que a prótese Trifecta foi 

recentemente introduzida no mercado, logo a sua durabilidade a longo prazo foi ainda 

pouco estudada (15, 132, 141). Contudo, dois grandes estudos deverão ser concluídos 

em 2020 e 2021 com seguimento de 10 anos, permitindo estudar a durabilidade e 

segurança da Trifecta a longo prazo (165, 166). Estes estudos poderão ainda ser capazes 

de responder a aposta feita por George L. Hicks em seu editorial  (167), ao fazer um 
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paralelo entre uma aposta arriscada e cara, mas muito frequente na corrida de cavalos, 

denominada TRIFECTA com a prótese Trifecta: “Nas corridas de cavalos 

“TRIFECTA” é uma jogada de risco, pois aposta nos 3 primeiros colocados na ordem 

correta. O apostador arrisca um valor elevado, todavia trata-se de uma aposta 

popular. Apostar em cavalos para ganhar o trifeto requer conhecimento dos 3 melhores 

corredores no campo. A aposta na prótese Trifecta também requer dados objetivos a 

longo prazo em relação aos gradientes transvalvulares, PPM e DVE. Sendo 

necessários estudos futuros para confirmarem esses 3 fatores nesta bioprótese.” 
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CAPÍTULO V: CONCLUSÃO 

A idade e a pressão arterial sistólica foram determinantes independentes de maior VOP 

em pacientes com EA grave e permaneceram assim após a cirurgia. A rigidez arterial 

apresentou correlação inversa com a gravidade da EA, enquanto um pequeno aumento 

nos valores da VOP foi observado após SVA. Estes resultados sugerem que a EA grave 

pode atenuar a rigidez arterial real da parede da aorta, o que requer uma avaliação mais 

aprofundada da relação entre a história natural da EA e a função vascular com novos 

estudos. 

Em conclusão, a biopróteses Sorin Freedom Solo e Trifecta são seguras e eficazes para 

cirurgia de SVA, com boa resposta clínica. Ambas alcançam um excelente desempenho 

hemodinâmico, com leve vantagem da Trifecta. Além disso, esta pequena diferença a 

favor da Trifecta, não teve repercussão clínica, uma vez que não foram identificadas 

diferenças significativas entre as biopróteses em termos de regressão da MVE. Tanto a 

bioprótese Sorin Freedom Solo quanto a Trifecta conferem baixa morbidade e 

mortalidade pós-operatória, a médio prazo. No entanto, “o tendão de Aquiles” destas 

próteses biológicas continua a ser a durabilidade, que só será possível determinar com 

estudos a longo prazo. 
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ANEXOS 

Anexo I – Abreviaturas 

List of abbreviations and acronyms 

ACA/AHA American College of Cardiology/American Heart Association 

AR Aortic regurgitant  

AS Aortic stenosis 

AVA Aortic valve area 

AVD Aortic valve disease 

AVR Aortic valve replacement  

BMI Body mass index 

CAD Coronary artery disease 

CPB Cardiopulmonary bypass 

CV Cardiovascular 

DAV Degenerative aortic valve 

EOA Effective orifice area 

EuroSCORE II European System for Cardiac Operative Risk Evaluation 

FDA Food and Drug Administration  

LV Left ventricle/ventricular 

MBP Mean blood pressure 

MVG Mean valvular gradient 

MTG Mean transprosthetic gradient 

NSVD Non-structural valve dysfunction  

NYHA New York Heart Association 

PPM  Patient-prosthesis mismatch 

PWV Pulse Wave Velocity  

SBP Systolic blood pressure 

SD Standard deviation 

SFS/SS  Sorin Freedom Solo/Solo Smart  

SPSS Statistical Package for the Social Sciences 

SVD Structural valve deterioration 

TAVI Transcatheter aortic valve implantation 
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VHD Valve heart disease 

 
Lista de abreviaturas e siglas 

ACC/AHA American College of Cardiology/American Heart Association 

AE Aurícula/auricular esquerda  

AOE Área do orifício efetivo 

AVA Área valvular aórtica. 

AVC Acidente vascular cerebral 

BNP Termo em inglês: B-type natriuretic peptide (peptídeo 
natriurético tipo B) 

CCS Canadian Cardiology Society 

CEC Circulação extracorporal 

CRM Cirurgia de revascularização do miocárdio 

DAC Doença arterial coronária  

DAD Doença aórtica degenerativa 

DC  Débito cardíaco 

DM Diabetes mellitus 

DNE Disfunção valvular não estrutural 

DPOC Doença pulmonar obstrutiva crónica 

DR Doença reumática 

DVE Deterioração valvular estrutural  

EA Estenose aórtica 

EAM Enfarte agudo do miocárdio 

EI Endocardite infecciosa 

ESC  European Society of Cardiology  

ETE Ecocardiografia transesofágica 

ETT  Ecocardiografia transtorácica 

EUA Estados Unidos da América 

EuroSCORE  Termo em inglês: European System for Cardiac Operative Risk 
Evaluation (Sistema Europeu de Avaliação do Risco Operatório 
Cardíaco) 

FA Fibrilação auricular 

FDA Termo em inglês: Food and Drug Administration  

GMT Gradiente médio transprotésico 
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HTA Hipertensão arterial  

HVE Hipertrofia ventricular esquerda 

IC Insuficiência cardíaca 

IECA Inibidor da enzima conversora da angiotensina 

IMC Índice de massa corporal 

LDL Termo em inglês: Low-density lipoprotein 

NYHA Termo em inglês: New York Heart Association 

PCR Proteína C reativa  

PPM  Termo em inglês: Patient-prosthesis mismatch (discrepância 
prótese-paciente) 

PVA Patologia valvular aórtica 

RA Regurgitação aórtica 

RMC Ressonância magnética cardíaca 

SFS/SS  Sorin Freedom Solo/Solo Smart  

SPSS Termo em inglês: Statistical Package for the Social Sciences 

STS Termo em inglês: Society of Thoracic Surgeons 

SVA Substituição da válvula aórtica 

TAVI Termo em inglês: Transcatheter aortic valve implantation 
(Implantação transcatéter da válvula aórtica) 

TC-MC Tomografica computadorizada multicorte 

UE União Europeia 

VAB Válvula aórtica bicúspide 

VE Ventrículo/ventricular esquerdo 

VOP Velocidade de onda de pulso  
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Anexo II – Relato de caso 

Reporta-se o caso de uma mulher de 87 anos com EA grave (gradiente médio 

transaórtico de 52 mmHg, área aórtica funcional estimada em 0,8 cm2), regurgitação 

tricúspide moderada (vena contracta de 5 mm), RA ligeira e função do VE normal, 

submetida a SVA cirúrgica com prótese Trifecta de 23 mm, anuloplastia da valvula 

tricúspide com anel Medtronic Contour 3D 28 mm, miectomia da câmara de saída do 

VE e resseção de aneurisma da aorta ascendente. A doente não apresentou complicações 

no pós-operatório imediato e não houve achados ecocardiográficos anormais, como RA 

paravalvular, ou gradiente transprotético anormal. Manteve-se clinicamente estável, sem 

sinais ou sintomas de IC até aos 4 anos de seguimento, momento em que deu entrada no 

serviço de urgência com quadro de IC agudizada e edema agudo do pulmão. A ETT 

revelou defeito de coaptação ao longo do bordo dos 3 folhetos da prótese aórtica 

condicionando RA grave com função conservada do VE.  

Após avaliação pela Heart Team, a doente foi considerada de alto risco para re-

intervenção cirúrgica sendo referenciada para TAVI cerca de 2 meses após o quadro de 

IC aguda. Foi realizado o procedimento valve-in-valve, com prótese Corevalve Evolut 

de 26 mm com êxito, por via femoral. A doente apresentou uma complicação vascular 

(hematoma femoral secundário a hemorragia devido a lesão acidental da artéria), 

corrigida com medidas de compressão. A ETT 6 dias após o procedimento demonstrou 

presença de regurgitação intraprotésica mínima, GMT de 9 mmHg, AOE de 1,5 cm2. 

Manteve-se clinicamente estável com alta hospitalar após 8 dias.  
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Anexo III – Parecer do Conselho de Administração e Comissão de 

Ética do CHUSJ 
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