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RESUMO 

Introdução: O foramen ovale patente (FOP) está presente em cerca de 25% da 

população, sendo assintomático na sua maioria, sem necessidade de tratamento. 

Está, no entanto, associado a patologias como AVC criptogénico, enxaqueca com 

aura, doença de descompressão e síndrome platipneia-ortodeóxia. Até há uns 

anos, a melhor abordagem terapêutica, sobretudo dos doentes com AVC, era 

controversa e muito debatida na comunidade científica, sobretudo no que respeita 

à comparação de terapêutica médica antitrombótica com o encerramento 

percutâneo do FOP, na prevenção secundária de êmbolos paradoxais. 

Objetivos: Esta revisão literária pretende levar a cabo uma análise cuidadosa e 

detalhada, bem como uma compilação estruturada do conhecimento, disponível à 

data, relativo ao FOP, desde as suas associações patológicas, o seu diagnóstico e 

terapêutica. 

Métodos: O trabalho alicerçou-se em referências bibliográficas obtidas através da 

base de dados eletrónica PubMed, após pesquisa por palavras chave: “patent 

foramen ovale” e “percutaneous closure”.  

Desenvolvimento: O encerramento percutâneo do FOP tem sido muito abordado 

pela investigação científica, desde o seu surgimento. A maioria dos doentes 

submetidos a este procedimento corresponde a pessoas com história de eventos 

isquémicos cerebrais criptogénicos. Foi, sobretudo, no estudo destes doentes que 

se inferiu a eficácia e segurança terapêutica do procedimento, extrapolando o 

conhecimento para as outras associações patológicas do FOP. Esta intervenção era 

inicialmente associada a algum risco peri-procedimento e, sobretudo, uma eficácia 

terapêutica discutível, sem superioridade demonstrada em relação à terapêutica 

farmacológica. No entanto, os estudos mais recentes vieram expor uma nova luz 

sobre este assunto. Demonstraram, em alguns grupos de doentes, a superioridade 

terapêutica do encerramento percutâneo do FOP, relativamente à terapêutica 

médica, na prevenção de recorrência do AVC isquémico criptogénico.  

Conclusão: A atualização de guidelines internacionais e o avanço da investigação 

científica prometem clarificar cada vez mais este assunto, fornecendo aos doentes 

o melhor tratamento e qualidade de vida possíveis. 
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ABSTRACT 

Introduction: Patent foramen ovale (PFO) is present in about 25% of the population, 

being asymptomatic in most cases, thus with no recommendation for treatment. 

However, it’s associated with diseases like cryptogenic stroke, migraine with aura, 

decompression illness and platypnea-orthodeoxia syndrome. Until a few years ago, 

the best therapeutic approach, especially for patients with stroke, was controversial 

and highly debated in the medical community, particularly the comparison between 

antithrombotic medical therapy and the PFO percutaneous closure regarding 

secondary prevention of paradoxical embolism. 

Objective: This bibliographical review intends to perform a careful but detailed 

analysis and a structured compilation of the available knowledge in this field, with 

particular interest in the pathological associations of PFO, its diagnosis and 

therapeutic approach.  

Methods: Bibliographical references were obtained using the electronic database 

PubMed, after research by keywords: “patent foramen ovale” e “percutaneous 

closure”.  

Development: The percutaneous closure of PFO has been the subject of numerous 

studies since its appearance. Most patients who undergo this procedure have a 

history of cryptogenic ischemic cerebral events. It was centered around these 

patients that most studies evaluated the efficacy and safety of the procedure, 

extrapolating the results to other pathological associations. This intervention was 

originally associated with some periprocedural risks and, most importantly, 

debatable therapeutical benefits, with no superiority over pharmacological therapy 

shown. However, recent studies have shed new light on this matter, demonstrating 

that percutaneous closure, in some patient groups, is therapeutically superior to 

medical treatment in preventing cryptogenic stroke recurrence.  

Conclusion: International guidelines update and the advance in scientific 

investigation promise to further clarify this matter, providing the best care and 

quality of life to these patients.  
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INTRODUÇÃO 

O foramen ovale patente (FOP) é muito comum em adultos, com uma prevalência 

estimada em aproximadamente 25% da população geral. É uma característica 

morfológica benigna, mantendo-se assintomática e sem necessidade de tratamento 

na maioria dos casos, durante toda a vida, sendo o seu diagnóstico, 

maioritariamente, incidental. 

No entanto, foi associado a diversas patologias, como eventos cerebrovasculares 

isquémicos, sobretudo AVC e AIT, enxaqueca (sobretudo com aura), doença de 

descompressão em mergulhadores e síndrome platipneia-ortodeóxia. Pensa-se que 

o principal e mais importante mecanismo fisiopatológico seja o da passagem de 

êmbolos provenientes da circulação venosa, através do FOP, para a circulação 

sistémica, num processo designado por embolização paradoxal. 

Apesar de bastante abordado pela investigação científica num passado recente, 

pouca concordância e muita controvérsia estiveram na base da dificuldade em 

estabelecer guidelines concretas, sobretudo no que toca à melhor abordagem 

terapêutica do FOP. A maioria dos estudos disponíveis são observacionais, não 

tendo os primeiros estudos controlados randomizados (RCT) conseguido 

demonstrar superioridade do encerramento percutâneo. Nos últimos anos, três 

novos RCT vieram expor uma outra luz sobre o tópico, demonstrando que, com a 

devida seleção cuidadosa do doente, este procedimento pode efetivamente ser 

benéfico e superior à terapêutica médica. 

Esta revisão literária pretende levar a cabo uma análise cuidadosa e detalhada, bem 

como uma compilação estruturada do conhecimento, disponível à data, relativo ao 

FOP, desde as suas associações patológicas, o seu diagnóstico e terapêutica. 
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MÉTODOS 

A revisão de literatura referente ao FOP, seu diagnóstico, associações patológicas 

e tratamento alicerçou-se em referências bibliográficas obtidas através da base de 

dados eletrónica PubMed, após pesquisa por palavras chave: “patent foramen 

ovale” e “percutaneous closure”.  

Foi limitada a pesquisa a publicações posteriores ao ano de 1999, até à data de 

início de elaboração da revisão. Foram também excluídas publicações em idiomas 

que não o inglês ou o português, assim como aquelas não relativas à espécie 

humana.  

Desta pesquisa resultaram 126 artigos, incluindo estudos observacionais, revisões 

sistemáticas, meta-análises e RCT, que serviram de base para a realização desta 

revisão literária. Posteriormente foi feita uma leitura individual do título e resumo, 

excluindo as publicações não pertinentes para o tema (64).  
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DESENVOLVIMENTO 

1. Foramen ovale patente 

1.1. Definição e relevância 

O foramen ovale (FO) é uma comunicação interauricular fisiológica durante a vida 

intrauterina que normalmente encerra completamente durante o primeiro ano de 

idade. Nos casos em que tal não acontece, esta comunicação mantém-se patente – 

foramen ovale patente (FOP) - podendo estar implicada em diversos mecanismos 

potencialmente patológicos.
1

  

O FOP pode permitir a passagem de pequenos trombos da circulação venosa para 

a circulação sistémica (êmbolo paradoxal), estando associado a patologias como o 

AVC, a síndrome de descompressão em mergulhadores, a enxaqueca e a síndrome 

platipneia-ortodeóxia.
1

 

1.2. Embriologia 

Durante a vida fetal, forma-se o septum primum na região mais medial da aurícula 

esquerda (AE). No entanto, durante o desenvolvimento deste primeiro septo 

primordial, o encerramento interauricular não é completo, sendo o ostium primum 

a primeira comunicação interauricular fisiológica, seguida do ostium secundum, 

superiormente ao anterior. Concomitantemente, duma invaginação da parede da 

aurícula direita (AD), forma-se o septum secundum, cujo encerramento é 

igualmente incompleto, devido à presença do FO, localizado na parte ântero-

superior da fossa ovalis. Estes dois septos embrionários fundem-se, deixando uma 

comunicação fisiológica entre as duas aurículas. Esta comunicação constitui um 

mecanismo de bypass à circulação pulmonar fetal. Durante a vida intrauterina, o 

feto recebe sangue através da placenta, já oxigenado, tornando, de certa forma, a 

circulação pulmonar fetal redundante. Assim, aliado a uma elevada resistência 

pulmonar fetal, o sangue, chegando à AD, é orientado para o FO pela Válvula de 

Eustáquio, passando diretamente para a circulação sistémica, para otimizar o 

suprimento vascular periférico.
2

 

Com o nascimento e o início da respiração, a resistência vascular pulmonar 

diminui, aumentando também a pressão na AE, sendo responsáveis pela fusão do 

septum primum com a borda da fossa ovalis, e consequente encerramento do FO. 
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1.3. Anatomia e morfologia 

De morfologia consideravelmente variável, o FOP em túnel é o mais 

frequentemente identificado. Este apresenta, normalmente, um comprimento entre 

1 e 6 mm, largura de 5 a 13 mm e abertura auricular esquerda com 6 a 9 mm de 

maior eixo e 3 a 6 mm de menor eixo. Dada a variabilidade morfológica dos FOP, 

estes são classificados em simples e complexos, sendo os últimos associados a 

risco acrescido de manifestações patológicas. As características morfológicas de 

um FOP complexo incluem um túnel longo (≥ 8 mm) ou largo, com presença de 

aneurisma do septo interauricular (ASIA), um septum secundum espesso (≥ 10 mm), 

um flap do septum secundum muito curto e uma válvula ou crista de Eustáquio 

proeminentes.
2

 

 

2. Importância clínica 

2.1. FOP e eventos isquémicos cerebrais 

Um dos maiores riscos desta anomalia estrutural cardíaca são os eventos cerebrais 

isquémicos: acidentes vasculares cerebrais (AVC) isquémicos e ataques isquémicos 

transitórios (AIT)
3

, acometendo uma população adulta relativamente jovem.
4–8

   

Até 40% de todos os AVC são de origem desconhecida, designados de 

criptogénicos - com causa por identificar após avaliação diagnóstica exaustiva do 

doente.
4,8

 

Nos doentes onde a presença de FOP é identificada, geralmente por 

ecocardiografia, deve ser realizado um Doppler vascular periférico, para pesquisa 

de trombose venosa profunda (TVP) na origem de eventual embolismo paradoxal. 

É também indicado um estudo analítico, incluindo estudo da coagulação e pesquisa 

de trombofilias.
9

  

Com o avanço do conhecimento científico, fez-se uma reavaliação do conceito de 

AVC criptogénico. Pensa-se que o acidente isquémico seja originário de várias 

potenciais fontes embólicas, conhecidas e bem estabelecidas. Assim, surgiu uma 

nova designação, o AVC embólico de fonte não determinada (ESUS – embolic stroke 

of undetermined source) – definido como enfarte cerebral não lacunar sem 

estenose arterial proximal ou fonte cardioembólica estabelecida, mas com 

indicação clara para anticoagulação.
10,11
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A associação entre o FOP e o AVC foi sugerida após várias deteções incidentais de 

trombos no próprio canal criado pelo FOP, criando a base do conceito de êmbolo 

paradoxal, o mecanismo fisiopatológico mais aceite atualmente para explicar esta 

associação.
12–15

 Posteriormente, verificou-se uma elevada prevalência do FOP em 

doentes com eventos isquémicos cerebrais, com idade inferior a 50 anos, cerca de 

3 vezes superior à da população geral, demonstrando uma associação significativa 

entre estas duas entidades.
6,12,14–21

  

Após identificação desta associação, é necessário perceber se o FOP efetivamente 

esteve envolvido no mecanismo do AVC, podendo este ser patogénico ou 

incidental, o que irá orientar a estratégia escolhida como prevenção secundária. 
8

 

Pizzino et al. realizaram um estudo que pretendia permitir e facilitar esta distinção, 

resultando numa compilação de características clínicas de risco aumentado de 

embolismo paradoxal.
15

  

2.1.1 Características clínicas alto risco 

2.1.1.1. Idade 

A prevalência do FOP é superior abaixo dos 55 anos (OR=5,1 vs OR=2,0). A 

probabilidade de um FOP ser incidental em doentes com AVC criptogénico é de 

33%, 20% em doentes mais jovens e 48% em doentes mais velhos que apresentam 

uma prevalência maior de outros fatores de risco de AVC.
15

  

2.1.1.2. Trombose venosa profunda 

A hipótese de embolismo paradoxal através de um FOP pressupõe a presença de 

TVP. Já em 2014, antes dos mais recentes avanços científicos, as guidelines 

conjuntas da American Heart Association (AHA) e da American Stroke Association 

(ASA) contemplavam a consideração do encerramento percutâneo do FOP em 

doentes com evidência de TVP.
22

 Nos doentes com FOP e AVC criptogénico deve ser 

realizada uma avaliação por Doppler dos membros inferiores.
23

  

2.1.1.3. Exclusão de enfarte cerebral lacunar 

O mecanismo de origem embólica pode ser considerado apenas para enfartes 

cerebrais corticais. O enfarte cerebral lacunar está associado com patologia de 

pequenos vasos cerebrais perfurantes, não beneficiando de estratégicas de 

prevenção tromboembólicas. Assim, uma avaliação neurorradiológica deve ser 

realizada em todos os doentes, para definir a abordagem mais correta na 

prevenção secundária.
23
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2.1.1.4. Estado pró-trombótico 

A hipercoagulabilidade pode facilitar a formação de trombos no sistema venoso, 

tendo já sido relacionada com embolismo paradoxal. Devem ser pesquisadas 

trombofilias genéticas (ex.: mutações do fator V de Leiden ou gene da protrombina) 

e adquiridas (ex.: síndrome antifosfolipídico). 
23

  

2.1.1.5. Score RoPE 

Kent et al. desenvolveram um score clínico denominado RoPE (Risk of Paradoxical 

Embolism) para avaliar a probabilidade de o FOP estar na origem do AVC 

criptogénico e o seu risco de recorrência. As variáveis que aumentam este risco 

incluem uma idade mais jovem, a presença de enfarte cortical em exame 

neuroimagiológico e a ausência de diabetes, hipertensão, tabagismo e AVC ou AIT 

prévios. Consiste num sistema de 10 pontos derivado destas variáveis, no qual os 

doentes com um score de 0-3 apresentam um risco atribuível ao FOP de 0% e um 

risco de recorrência de eventos neurológicos, aos 2 anos, de 20%. Um doente com 

um RoPE score de 9-10 tem um risco atribuível ao FOP de 88% e um risco de 

recorrência de eventos neurológicos de 2% aos 2 anos. A vantagem deste score é a 

sua aplicabilidade simples na prática clínica. Todavia, baseia-se apenas em 

variáveis clínicas, não tendo em conta a importância da avaliação anatómica do FOP 

nem as características hemodinâmicas do shunt, não sendo, portanto, o 

instrumento único, e perfeito, para estratificação do risco destes doentes.
8,18,23

  

2.1.2. Associações anatómicas de alto risco 

Com a evolução do conhecimento desta associação patológica, algumas 

características anatómicas foram descritas como fatores de morbilidade em 

doentes com FOP: grandes dimensões, ASIA, válvula de Eustáquio ou rede de Chiari 

proeminente.
6,9,12,15,18,20

 Estas características influenciam a seleção do tamanho do 

dispositivo a ser implantado e a probabilidade de sucesso do procedimento.
12,19

 

2.1.2.1. Dimensões do FOP, gravidade e presença em repouso do shunt:  

A medição da abertura máxima entre o septum primum e o septum secundum é 

essencial para avaliar as dimensões do FOP, que podem ser classificadas como 

grandes (≥4 mm), médias (2-3,9 mm) e pequenas (<2 mm). Foi demonstrado que 

um FOP com dimensões iguais ou superiores a 3mm é o mais poderoso fator 

preditivo para recorrência de AVC aos 3 anos.
17,23,24
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A gravidade do shunt é avaliada por ecocardiografia através da contagem de 

microbolhas que passam para a AE, podendo ser definida como ligeira (≤5), 

moderada (6-25) ou grave (>25), apesar de esta classificação não ser 

universalmente aceite. Um FOP de maiores dimensões está, geralmente, associado 

a um shunt mais grave, sintomatologia mais exuberante e maior benefício 

potencial do encerramento.
4,15

 

Vandew et al. comprovaram a associação entre a dimensão do FOP e a gravidade 

do shunt DE produzido, registaram dimensões entre os 7 e os 16 mm, numa 

população com shunts severos confirmados imagiologicamente. Verificaram a 

presença de ASIA em 51,5% dos doentes estudados, confirmando a associação 

desta entidade com FOP de maiores dimensões e shunts DE mais pronunciados.
17

 

Foi demonstrado que a presença de um shunt significativo em repouso, sem 

provocação por manobras de Valsalva, está associada a um risco acrescido de 

eventos cardiovasculares recorrentes, frequência aumentada de múltiplas lesões 

isquémicas na RMN (ressonância magnética nuclear) cerebral e, frequentemente, à 

presença de ASIA e válvula de Eustáquio proeminente.
15

 

2.1.2.2. Aneurisma do Septo Interauricular (ASIA) 

A taxa de recorrência de eventos isquémicos cerebrais em doentes com FOP e ASIA 

foi inicialmente reportada como sendo de 4,4%/ano por Mas et al. e 

posteriormente, no estudo Lausanne, calculada em 4,8%/ano, valores 

significativamente superiores aos estimados para doentes com FOP mas sem ASIA, 

de 1 a 1,5% por ano. 
6,19

 

O ASIA pode ser definido como uma “redundância” septal, geralmente, ao nível da 

fossa ovalis, que se projeta para a AE, AD ou ambas. O diagnóstico de ASIA 

pressupõe uma excursão desta membrana ≥10mm para a AE ou AD ou uma soma 

total de excursão bilateral >10mm, com uma amplitude basal ≥15mm.
15,25

  

O ASIA pode ser encontrado em aproximadamente 35% dos doentes com FOP
9

 

tendo, estes doentes, uma maior prevalência de FOP (aproximadamente 60%) do 

que a população geral. O ASIA está também associado com FOP de grandes 

dimensões, sendo considerado o maior preditor de um shunt potencialmente 

severo.
4,15,17

 Em doentes com FOP e AVC criptogénico, o ASIA é um preditor 

independente de risco aumentado de recorrência, estimando-se um aumento de 

risco de cerca de 4 vezes nestes doentes. Está associado a taxas de sucesso mais 
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reduzidas do procedimento, assim como a taxas de shunt residual pós-

procedimento mais elevadas, provavelmente relacionadas com a instabilidade do 

dispositivo implantado, conferida por esta característica anatómica.
15

 

A abordagem terapêutica a doentes com FOP e ASIA continua a ser um desafio para 

a comunidade médica, devido à complexa anatomia do septo auricular, afetando a 

orientação do FOP e reduzindo potencialmente o sucesso da intervenção, mesmo 

na presença de um dispositivo relativamente estável e firme.
24

 Estes doentes 

necessitam de um seguimento mais próximo e prolongado após o encerramento 

do FOP, considerando o risco de eventos neurológicos associados à persistência de 

shunt residual, independentemente relacionada com esta associação patológica.
24,25

 

2.1.2.3. FOP em túnel 

O comprimento da região interposta entre o septum primum e o septum secundum 

é variável, podendo constituir apenas um canal virtual (difícil diferenciação de 

defeitos do septo auricular do tipo ostium secundum) até longos túneis entre as 

duas aurículas.  

O fluxo turbulento através de um FOP com estas características pode promover e 

potenciar a formação de trombos que eventualmente e posteriormente, embolizam 

para a circulação arterial sistémica.
23

 Túneis com comprimentos superiores a 8 mm 

foram associados a risco acrescido de recorrência de eventos cerebrovasculares, 

prevalência elevada de encerramento incompleto e mais altas taxas de shunt 

residual pós intervenção.
15,25

  

2.1.2.4. Válvula de Eustáquio e rede de Chiari 

A válvula de Eustáquio é um vestígio embriológico da válvula da veia cava inferior 

que, durante a vida fetal, direciona o fluxo sanguíneo proveniente do sistema 

venoso inferior, através do FO, diretamente para o coração esquerdo, funcionando 

como mecanismo de bypass à circulação pulmonar. Verificou-se que a presença de 

uma válvula de Eustáquio proeminente é um fator preditivo de recorrência de 

eventos cerebrovasculares após encerramento do FOP.
23

  

A rede de Chiari tem a mesma origem embriológica e papel fisiológico que a válvula 

de Eustáquio, sendo mais filamentosa e extensa.
23

 Estima-se que até 83% dos 

doentes com esta estrutura também apresentem FOP e 24% apresentem ASIA. A 

sua frequência é mais elevada em doentes que sofreram AVC criptogénico (4,6%) 

do que na população geral (2%).
26
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A presença destas estruturas pode não só reduzir a totalidade de espaço disponível 

na AD como também, e sobretudo, dificultar a colocação adequada do dispositivo. 

Adicionalmente, ambas estão associadas a uma taxa de encerramento completo 

inferior, a uma maior prevalência de shunt residual após procedimento e, assim, a 

um risco aumentado de eventos cerebrovasculares recorrentes.
23

 

2.2. FOP e enxaqueca 

A enxaqueca afeta até 18% das mulheres e 9% dos homens, sendo uma das 

patologias debilitantes mais comuns, a nível mundial.
27–31,

. O seu mecanismo 

fisiopatológico é complexo e ainda não totalmente compreendido, envolvendo 

vários fatores genéticos e ambientais.
30

  

Doentes com enxaqueca, sobretudo com aura, demonstraram uma frequência 

elevada de FOP e, inversamente, doentes com FOP apresentam enxaqueca mais 

frequentemente do que a população em geral.
28

 Estudos envolvendo análise 

imagiológica por Doppler transcraniano (DTC) após injeção de soro salino agitado 

em veia periférica, demonstraram a presença de shunt DE em 41 a 48 % dos doentes 

com enxaqueca com aura.
31

  A hipótese mais aceite atualmente, no que toca ao 

mecanismo desta associação é a passagem, através do shunt DE, de microêmbolos 

paradoxais, substâncias químicas (nomeadamente péptidos vasoativos
28

) que não 

passaram pelo metabolismo pulmonar normal, ou a chegada de sangue com uma 

saturação de oxigénio reduzida ao cérebro, dando origem à enxaqueca.
32

  

2.3. FOP e doença de descompressão 

A doença de descompressão é uma situação rara (2,5 casos por cada 10 000 

mergulhos), mas importante entre a comunidade de mergulhadores de 

profundidade.
33

 Na fase ascendente do mergulho, e mesmo após a sua conclusão, 

com a diminuição da pressão, o azoto presente no ar comprimido inspirado e 

acumulado nos tecidos, é transportado por difusão para os capilares sanguíneos, 

acedendo à circulação venosa, sob a forma de bolhas que, se de pequena dimensão 

são filtrados pelos pulmões e expulsas com a expiração. Bolhas de maior dimensão 

podem ser causa de barotrauma pulmonar, aceder à circulação arterial através de 

shunts arteriovenosos pulmonares ou através do shunt intracardíaco causado pelo 

FOP, a mais prevalente das causas desta passagem.
34

 Existem duas componentes 

desta doença: tipo I, ou minor manifestada sobretudo por sintomas 

musculoesqueléticos ou cutâneos e tipo II ou major, responsável por 
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sintomatologia neurológica, vestibular ou pulmonar,
35

 podendo provocar 

desenvolvimento de lesões isquémicas cerebrais.
33

 

Verificou-se que o risco de desenvolver esta patologia é 5 vezes superior na 

presença de FOP e que o número médio de lesões isquémicas cerebrais é 

aproximadamente o dobro, comparativamente com mergulhadores sem FOP. O 

tratamento baseia-se na oxigenoterapia, podendo ser necessário o recurso a 

terapêutica de recompressão em câmara hiperbárica (terapêutica 13 vezes mais 

requerida nos doentes com FOP).
34

  

Estima-se que o aumento do risco de eventos major de descompressão, conferido 

pelo FOP, acontece apenas para FOP de grandes dimensões, com um diâmetro 

>10mm, verificando-se uma relação dose-resposta entre as suas dimensões e a 

gravidade sintomatológica de descompressão.
34,35

 O mesmo se verificou para uma 

maior mobilidade da membrana da fossa ovalis, sendo, assim, uma característica 

de risco nos mergulhadores com FOP.
36

 Além disto, doentes com shunt DE em 

repouso apresentam maior risco, presumivelmente por uma janela temporal maior 

para passagem dos êmbolos gasosos para a circulação arterial.
34

 

2.4. FOP e síndrome platipneia-ortodeóxia 

A síndrome platipneia-ortodeóxia (sPO) é uma patologia rara, caracterizada por 

dispneia e evidência objetiva de hipoxemia despoletadas pelo ortostatismo, 

aliviando com o decúbito.
37–42

 Está associada a várias doenças do foro hepático, 

pulmonar e cardíaco, com diferentes mecanismos fisiopatológicos subjacentes.
40

  

O FOP pode ser causa para sPO, sendo a hipoxemia causada pelo shunt 

intracardíaco DE.
39

 Atualmente, pensa-se que esta correlação ocorra por dois 

mecanismos distintos. Um, relacionado com a diferença de pressões entre as 

câmaras cardíacas: em repouso, a pressão da AD é inferior à AE, o que impede o 

shunt e, consequentemente, a manifestação desta síndrome. No entanto, subidas 

momentâneas da pressão da AD, sobretudo durante a inspiração, no início da 

sístole ou com manobras que aumentem subitamente o retorno venoso, permitem 

ultrapassar o gradiente de pressões, favorecendo, momentaneamente, o fluxo 

sanguíneo através do shunt DE e a dessaturação do sangue arterial.
39,41

 O segundo, 

relacionado com a possibilidade de esta síndrome estar presente com pressões 

cardíacas normais: algumas condições ou intervenções cirúrgicas que alterem a 

posição ou orientação das estruturas mediastínicas, permitem o estiramento do 

septo interauricular e a abertura permanente do FOP, originando um fluxo 
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preferencial da veia cava inferior, através do FOP para a AE, independentemente da 

diferença de pressões entre as câmaras cardíacas.
38–40

 As condições mais comuns 

incluem a pneumectomia, sobretudo do lobo inferior direito, dilatações da aorta 

ascendente, ou cirurgias do arco aórtico.
39,40,42

 Esta hipótese é reforçada por esta 

ser uma patologia da idade adulta, apesar do caráter congénito do FOP, sendo que 

só após esta alteração posicional mediastínica, pós-cirúrgica ou relacionada com a 

idade, se manifesta.
39

 

O diagnóstico do sPO associado ao FOP deve ser feito pelo teste de tilt, método 

que avalia e regista a saturação arterial de oxigénio, em diferentes posições 

corporais, assim como com ecocardiograma de contraste que demonstre o 

shunting intracardíaco.
38

 

 

3. Diagnóstico de FOP 

Pelas suas associações, todos os doentes com AVC ou AIT de origem desconhecida, 

com síndrome de descompressão neurológica, síndrome platipneia-ortodeóxia 

sintomática ou enxaqueca com aura refratária à terapêutica antimigranosa devem 

fazer o despiste imagiológico de FOP.
23,26,43

 Existem várias modalidades 

ecocardiográficas capazes de detetar o FOP, bem como de acompanhar o 

procedimento do seu encerramento.
23,26,43–46

 

A ecocardiografia transtorácica (ETT) é um exame com boa sensibilidade, 

segurança e eficácia. O Doppler com codificação colorida de fluxos deteta apenas 

5 a 10% dos shunts interauriculares, sendo preferível a utilização de contraste. A 

injeção de microbolhas de solução salina agitada, como o Gelofusine é a opção 

mais utilizada. É documentada a passagem destas microbolhas da AD para a AE, 

em repouso e durante manobras de Valsalva, que aumentam a pressão da AD. O 

diagnóstico é confirmado após registo de uma única bolha na AE, durante os 3 

primeiros ciclos cardíacos após opacificação da AD. A deteção de microbolhas após 

este período deve-se à existência de um shunt de origem intrapulmonar. A 

classificação do shunt baseada no número de bolhas registado na AE não é 

universalmente aceite mas sabe-se que quanto maior o número de bolhas à 

esquerda ou a opacificação destas câmaras, maior será o shunt e a probabilidade 

de embolismos paradoxais.
23,26,47

 A ETT pode também avaliar a anatomia do septo 

interauricular, detetar a presença de ASIA, determinar a direção do shunt e a 

presença de uma ou mais fenestrações.
26

 A facilidade e rapidez de execução e o 
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seu caráter pouco invasivo fazem com que este seja o método inicial ideal.
46

 A sua 

principal limitação é a sensibilidade relativamente baixa comparativamente a 

outros meios imagiológicos e mais baixa definição na avaliação detalhada da 

anatomia interauricular
23

, sobretudo em doentes com uma má janela acústica, 

como os obesos, ou com presença de defeitos da parede torácica.
46

 

A ecocardiografia transesofágica (ETE) é considerada o gold standard por permitir 

a visualização direta da morfologia do FOP e do shunt, um estudo mais detalhado 

da anatomia do septo interauricular, bem como a exclusão de outras causas 

possíveis de embolização cardiogénica. É o método mais fiável para o diagnóstico 

e é utilizado durante o encerramento do FOP.
23,26,48

 A principal limitação da ETE é, 

geralmente, a necessidade de sedação ou anestesia geral, associada eventualmente 

a intubação por risco de aspiração, incapacitando o doente de realizar uma 

manobra de Valsalva.
23,26,43,45,46,48

 Durante o encerramento do FOP, a ETE é 

extremamente útil para inferir o tamanho do dispositivo, mesmo em FOP 

complexos,
47

 monitorizar a implantação, garantindo um posicionamento correto e 

um encerramento completo, e detetar a presença de complicações imediatas ou 

interferência com outras estruturas cardíacas.
26,47

 

O DTC tem uma alta sensibilidade na deteção de shunts DE, registando a presença 

de microbolhas na circulação cerebral, após injeção venosa de contraste salino 

agitado.
26

 A fácil execução, caráter pouco invasivo e alta sensibilidade são as 

principais mais-valias para a utilização deste meio de diagnóstico.
23

 O sistema de 

classificação de gravidade do shunt é diferente: nos primeiros 40 segundos após 

injeção, a presença de 0 bolhas é um resultado negativo; 1-10 microbolhas, um 

shunt ligeiro; >10 bolhas sem opacificação completa, um shunt moderado; e 

opacificação completa ou sinal de efeito de cortina, um shunt grave.
23,26

 A principal 

limitação desta modalidade imagiológica é a sua especificidade, inferindo apenas 

a presença de shunt DE, não distinguindo entre etiologia intrapulmonar e 

intracardíaca. Adicionalmente, não fornece informação morfológica do FOP e das 

estruturas envolventes.
23,26

 Em idades mais avançadas, verifica-se um aumento da 

calcificação craniana, dificultando a avaliação por DTC.
23

 

A ecocardiografia intracardíaca (EIC) é pouco utilizada, mas potencialmente muito 

eficaz, tendo sido proposta como alternativa à ETE durante o procedimento de 

encerramento do FOP.
26,43,45–47

 Tem muito boa qualidade de imagem e diminui a 

duração do procedimento por não necessitar anestesia geral nem intubação, 

eliminando também os seus riscos inerentes.
46,49

 Além de requerer um operador 
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experimentado, as suas principais limitações são a necessidade de um acesso 

venoso adicional, a natureza instável da imagem devido ao movimento cardíaco e 

o custo do equipamento propriamente dito e das sondas, de utilização única.
26,43,46

  

Pristipino et al. recomendaram que, numa primeira abordagem, sejam realizados 

ou a ETT com contraste ou o DTC com contraste. Se positivos, deve prosseguir-se  

o estudo com uma ETE com contraste para avaliação morfológica e das estruturas 

envolventes do FOP. Se a ETT for negativa ou inconclusiva, deverá ser realizado um 

DTC que, se concordante, será suficiente para terminar a investigação.
50

 A ETT e o 

DTC são os instrumentos de primeira linha, sendo considerados complementares 

(a alta especificidade da ETT é complementada pela alta sensibilidade do DTC). 

Pizzino et al. propõem que a ETE seja reservada para doentes com: encerramento 

do FOP agendado; diagnóstico incerto ou necessidade de consideração de origem 

cardioembólica alternativa; FOP de alto risco, sobretudo após recorrência de 

eventos isquémicos cerebrais; ASIA identificado por ETT ou shunt paradoxal grave 

no DTC.
23

 

 

4. Abordagem do FOP associado a AVC 

As opções terapêuticas para doentes que sofreram um AVC na presença de FOP 

são o seu encerramento percutâneo ou terapêutica médica com agentes 

antiplaquetários ou anticoagulantes.
8

 

4.1. Terapêutica Médica no FOP associado a AVC 

Após um AVC isquémico tromboembólico, a terapêutica médica antitrombótica é, 

por norma, a primeira opção, conferindo bons resultados na prevenção secundária 

de eventos neurológicos. Os dados disponíveis comparativos entre agentes 

anticoagulantes e antiplaquetários são inconclusivos e contraditórios.
26

 

No estudo Lausanne, foram seguidos, prospectivamente, doentes com FOP e AVC 

criptogénico, tratados com aspirina (250 mg/dia), varfarina (INR alvo de 3,5) ou 

encerramento cirúrgico. Com uma média de 3 anos de follow-up, as taxas de 

recorrência de enfarte cerebral ou morte não variaram entre terapêuticas.
26

  

No estudo WARSS (Warfarin-Aspirin Recurrence Stroke Study), doentes com AVC 

(com ou sem FOP) foram randomizados para terapêutica com aspirina (325mg/dia) 

ou varfarina (INR alvo de 1,4-2,8). Aos 2 anos de follow-up, não foram 
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demonstradas diferenças significativas nas taxas de recorrência, morte ou 

hemorragia.
9,15,26

 O único RCT publicado nesta matéria em doentes com FOP e AVC 

criptogénico foi o PICCS (Patent Foramen Ovale in Cryptogenic Stroke Study), uma 

subanálise do estudo WARSS.
26

 Após 2 anos de follow-up de doentes com AVC 

criptogénico prévio e presença de FOP, verificou-se uma taxa de recorrência de AVC 

ou morte inferior no grupo tratado com varfarina (9,5%) versus aspirina (17,9%), 

uma diferença não estatisticamente significativa pelo reduzido tamanho da 

amostra.
10

 A taxa de ocorrência de complicações hemorrágicas major foi idêntica 

nos dois grupos, mas aincidência de eventos hemorrágicos minor foi 

significativamente superior no grupo tratado com varfarina (22,9/100 pessoas-

ano) do que no grupo tratado com aspirina (8,66/100 pessoas-ano).
9,15,51

 

Assim, atualmente, não há evidência científica suficiente para determinar que 

modalidade de terapêutica antitrombótica tem superioridade na prevenção 

secundária destes doentes. É necessária uma avaliação individualizada do doente, 

considerando os potenciais benefícios de cada modalidade terapêutica, assim 

como os riscos inerentes à mesma.
26

 A AHA/ASA referia, em 2014, que para 

doentes com AVC e presença de FOP, a evidência científica é insuficiente para 

estabelecer superioridade terapêutica da anticoagulação ou antiagregação 

plaquetária (classe IIb, nível de evidência C). Recomendam a utilização de agentes 

antiplaquetários como primeira linha terapêutica em doentes sem evidência de TVP 

(classe I, nível de evidência B), recomendando o recurso à anticoagulação caso esta 

seja identificada (classe I, nível de evidência A).
22

 

4.2. Encerramento percutâneo de FOP associado a AVC 

A terapêutica antitrombótica está associada a algumas complicações, sobretudo 

hemorrágicas, uma razão possível para incumprimento terapêutico e má 

compliance por parte dos doentes. Adicionalmente, existe uma lista significativa 

de casos em que esta terapêutica está contraindicada.
13

 O encerramento 

percutâneo do FOP apresenta-se como uma solução atrativa para estes doentes. 
8

 

Postulado pela primeira vez em 1992, para a prevenção secundária de embolismos 

paradoxais, potencialmente encerrando a sua via de passagem para a circulação 

sistémica, o encerramento percutâneo do FOP é um procedimento relativamente 

simples, com elevadas taxas de sucesso e muito baixas taxas de complicações 

periprocedimento e hospitalares, e excelentes outcomes a curto e longo prazo, 
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tendo substituído o encerramento cirúrgico, associado a muito maior 

morbimortalidade.
11,12,20,44,52

  

Vigna et al. demonstraram que o encerramento percutâneo do FOP de grandes 

dimensões resulta em muito baixa recorrência de eventos isquémicos cerebrais, 

podendo oferecer benefícios clínicos. Em avaliação por RMN de follow-up, 

verificaram que lesões cerebrais silenciosas muito raramente ocorrem após o 

procedimento, contrariamente ao que se verificava previamente. Concluíram que é 

um procedimento seguro e eficaz, capaz de prevenir eventos cerebrais isquémicos 

sintomáticos e lesões assintomáticas apenas detetadas imagiologicamente, em 

doentes com história de eventos neurológicos.
12,52,53

 

A taxa de sucesso do procedimento está relacionada com a ausência de shunt 

residual significativo, potencial fator de risco para a recorrência de eventos 

cerebrais isquémicos, que varia muito entre estudos, devido ao uso de  diferentes 

dispositivos, à técnica da intervenção e ao método ecocardiográfico utilizado.
6,24

 

O encerramento percutâneo do FOP está associado a um risco muito baixo de 

recorrência de AVC e parece ser bastante eficaz após seleção cuidadosa dos 

doentes, com muito baixas taxas de mortalidade e de complicações a longo prazo.
3

 

Dado ser um procedimento terapêutico permanente, com possível mitigação 

completa do risco acometido pelo FOP, o encerramento percutâneo é uma opção 

terapêutica muito aliciante, tanto para o doente como para os clínicos.
54

 

4.3. Controvérsia/comparação  

A comparação do encerramento do FOP com a terapêutica médica, para prevenção 

de recorrência de eventos neurológicos após AVC criptogénico tem sido bastante 

estudada. 

Vários estudos observacionais demonstraram que o encerramento percutâneo do 

FOP reduz eficazmente a recorrência clínica e imagiológica de eventos cerebrais 

isquémicos, comparativamente a terapêutica médica.
24

 Uma meta-análise reportou 

uma redução de risco de eventos cerebrovasculares significativa de 3,5%/ano.
15

 Foi 

reportada uma redução de risco absoluto de 14,7% da taxa de recorrência de 

eventos neurológicos no grupo submetido ao encerramento (2,8%), comparando 

com o grupo sob terapêutica médica (17,5%), após 3,5 anos de follow-up.
20

 Outro 

estudo indicou que este procedimento reduz a taxa de recorrência de eventos 
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neurológicos para 0,8/pessoa-ano, comparando com o grupo tratado medicamente 

(5,0/pessoa-ano).
20

 

No início da década passada, foram publicados 3 grandes RCT, sendo que nenhum 

mostrou superioridade do encerramento.
23

 Os RCT são escassos e difíceis de 

realizar, pelo seu recrutamento muito demorado, capacidade limitada de previsão 

de doentes com risco muito aumentado de eventos, baixas taxas de ocorrência de 

eventos e elevado potencial de vieses relacionados com o investigador e com o 

doente.
55

 

O estudo clínico CLOSURE I, de 2012, foi o primeiro RCT a comparar a terapêutica 

médica antitrombótica com o encerramento percutâneo em doentes com FOP após 

AVC ou AIT criptogénicos. Não foram observadas diferenças significativas para o 

outcome composto definido como AVC/AIT aos 2 anos de follow-up, mortalidade 

aos 30 dias ou morte de causa neurológica aos 2 anos.
9

   

No entanto, este estudo foi criticado e os seus resultados debatidos pela 

apresentação de uma baixa taxa de encerramento (87%) e elevadas taxas de 

trombose associada ao dispositivo (1,1%) e de incidência (6%) de fibrilhação 

auricular (FA).
9,53

 Estes resultados podem estar relacionados com o dispositivo 

utilizado no estudo, o STARFlex occluder (NMY Medical), associado com maior 

potencial trombogénico e arrítmico, tendo sido descontinuado da prática clínica 

desde então.
9,18,21,53

 Este estudo teve algumas limitações metodológicas: critérios de 

admissão pouco restritivos quanto à classificação do shunt (aproximadamente 50% 

dos doentes tinham apenas shunt vestigial ou ligeiro - 1 a 10 microbolhas na AE 

após manobra de Valsalva); amostra populacional e tempo de follow-up 

relativamente reduzidos, tendo em conta a muito baixa taxa de ocorrência de 

eventos; e definição de sucesso do procedimento de encerramento do FOP algo 

abrangente (abolição ou presença de shunt residual vestigial), considerando os 

critérios de admissão utilizados.
12,24

 

Os estudos PC e RESPECT foram publicados simultaneamente, em 2013. O PC trial, 

com um design investigacional similar ao CLOSURE I, não demonstrou diferenças 

significativas aos 4 anos de follow-up no outcome composto por morte, AVC não 

fatal ou embolia periférica entre o grupo submetido ao encerramento percutâneo 

do FOP e o grupo sob terapêutica médica.
9

 Contudo, com a alteração do dispositivo 

para o Amplatzer PFO Occluder (St. Jude Medical), verificou-se uma taxa de sucesso 
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de encerramento bastante superior (95,9%) e mais baixas taxas de incidência de 

FA (2,9%) e de trombose associada ao dispositivo (0%).
9

  

O estudo RESPECT apresentou critérios de inclusão mais restritivos, excluindo 

doentes com AIT prévios, decidindo estudar apenas os doentes que tinham sofrido 

um AVC criptogénico, utilizando também o Amplatzer PFO Occluder.
9

 Uma das 

principais limitações deste estudo foi a muito baixa taxa de eventos, tendo sido 

necessários 7 anos de follow-up para registar os primeiros 25 eventos de 

recorrência de AVC ou morte.
9

 Na análise por intenção de tratar, não foram 

identificadas diferenças significativas entre os dois grupos. No entanto, o mesmo 

não se verificou tanto na análise per protocol, bem como na análise as treated, que 

demonstraram superioridade do encerramento do FOP.
9

  Adicionalmente, em 

análise de subgrupos, foi observado um grande benefício deste procedimento em 

doentes com shunt DE substancial (>20 microbolhas na ETE) e em doentes com 

ASIA. Verificaram uma taxa de sucesso de encerramento de 93,5% e incidência de 

FA de 3%.
9,53

 

No entanto, os RCT foram criticados e os seus resultados postos em causa pela 

presença de algumas limitações metodológicas transversais aos três, sobretudo no 

que diz respeito ao recrutamento, critérios de inclusão, não padronização de 

terapêutica médica, perda de doentes durante o follow-up e muito baixas taxas de 

recorrência de eventos.
11,15,18,20,21

 

Algumas meta-análises agruparam os doentes incluídos nos RCT anteriores, 

apresentando, maioritariamente, uma superioridade do encerramento percutâneo 

do FOP relativamente à terapêutica médica na prevenção da recorrência de eventos 

tromboembólicos nos doentes com FOP e AVC criptogénico prévio.
9,53

 Nagaraj et al. 

demonstraram superioridade deste procedimento na redução de eventos cerebrais 

isquémicos (AIT e AVC), após 3,5 anos de follow-up, sobretudo nos doentes com 

shunt DE significativo. O outcome composto por morte, recorrência de eventos 

neurológicos e embolia periférica apresentou uma tendência de redução de risco 

nos doentes submetidos a esta intervenção. O sucesso do procedimento foi 

calculado e estimado numa média de 93,8% e a taxa de complicações vasculares 

de 1,13%. Apesar disto, verificaram também uma taxa de deteção de FA no grupo 

submetido ao encerramento superior à do grupo sob terapêutica médica.
55

  

No final de 2017, foram publicados 2 outros RCT (CLOSE e Gore REDUCE trials), 

assim como uma análise de follow-up de longo prazo do estudo RESPECT, que 
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lançaram uma nova luz sobre este tema, documentando uma eficácia clínica 

convincente do encerramento percutâneo na redução de eventos neurológicos 

recorrentes em doentes selecionados e demonstrando superioridade deste 

procedimento relativamente à terapêutica médica isolada.
11,13,56

 

Os resultados da análise do follow-up de longo prazo do estudo RESPECT 

demonstrou uma redução significativa da incidência de AVC criptogénico no grupo 

submetido ao encerramento percutâneo do FOP. Na análise por intenção de tratar 

aos doentes com idade inferior a 60 anos, verificaram uma redução de risco relativo 

de AVC de 52% no grupo submetido ao encerramento. Este valor sobe 

substancialmente, para 75% nos doentes com presença concomitante de ASIA ou 

shunts significativos.
15

 Uma subanálise deste estudo reportou que doentes sem 

fatores de risco cardiovasculares, com evidência de enfarte cortical em RMN e shunt 

significativo associado ao FOP, podem beneficiar significativamente do 

encerramento percutâneo do FOP.
15

 

O estudo CLOSE incluiu doentes de alto risco para AVC relacionado com FOP, por 

presença de shunt DE significativo e/ou presença de ASIA. 80% dos doentes 

incluídos no REDUCE tinham shunt moderado a grave.
18

 

O estudo REDUCE demonstrou uma incidência de 6,6% de FA ou flutter auricular 

nos doentes submetidos ao procedimento, comparando com apenas 0,6% nos 

doentes sob terapêutica antiplaquetária isolada. 83% dos casos foram detetados 

nos primeiros 45 dias após o procedimento, com cerca de 60% do total resolvidos 

duas semanas após a sua primeira manifestação.
13

 Já no estudo CLOSE, mais de 

90% dos episódios de FA no grupo de encerramento foram registados durante o 

primeiro mês e não recorreram.
18

 

Numa meta-análise de 2018 por Palaiodimos et al. de todos os RCT disponíveis, 

comparando o encerramento percutâneo do FOP e a terapêutica médica para a 

prevenção de recorrência de AVC em doentes com FOP e AVC criptogénico, 

concluiu-se a superioridade do encerramento percutâneo sobre a terapêutica 

médica, objetivada por uma redução de 71% do risco de recorrência de AVC nestes 

doentes. Verificou-se que o procedimento é mais provável de originar arritmias 

auriculares de novo do que a terapêutica médica. Não foram encontradas 

diferenças entre as duas modalidades terapêuticas na redução de incidência de 

AIT, mortalidade, risco hemorrágico e nova TVP ou embolia paradoxal. O 
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encerramento percutâneo demonstrou superioridade à terapêutica médica na 

análise de todos os subgrupos, exceto em doentes com shunts pequenos.
11,18

 

Tendo em conta as taxas de recorrência e o risco hemorrágico, o agrupamento de 

dados de estudos observacionais e os RCT sugerem um benefício clínico líquido do 

encerramento percutâneo superior à terapêutica médica. São necessários 37 

doentes submetidos ao procedimento para prevenir 1 AVC (number needed to 

treat, NNT=37), relativamente à terapêutica médica após uma média de 3,9 anos 

de follow-up. Este número é reduzido para apenas 21 em doentes com 

características de alto risco.
50,56

 

Mirzada et al. verificaram uma boa qualidade de vida, aos 5,5 anos, após o 

encerramento do FOP. Apesar de 10% dos doentes não ter recuperado totalmente 

do evento índice neste período, a sua perceção de saúde mental encontrava-se no 

mesmo nível que a população geral. Isto pode ser explicado pelo facto de estes 

doentes, para além desta associação patológica, serem saudáveis e, na sua grande 

maioria, relativamente jovens. Verificaram também que o grupo não submetido ao 

procedimento teve resultados inferiores na sua perceção de saúde física e mental. 

A proposta de um tratamento permanente fornecendo uma prevenção secundária 

eficaz, associada à baixa taxa de complicações, pode contribuir para um otimismo 

e uma melhor qualidade de vida e perceção de saúde física, mental e social nos 

doentes submetidos ao encerramento.
56

  

Qualquer que seja o risco acometido pelo FOP para o surgimento do evento índice, 

é provável que ele persista indefinidamente, podendo mesmo aumentar ao longo 

dos anos e uma solução mecânica para um problema estrutural mecânico soa 

atrativa, tanto para os doentes como para os clínicos. É, então, essencial oferecer 

ao doente a possibilidade de encerramento do FOP com um dispositivo apropriado, 

fornecendo informação fiável e atempada dos potenciais riscos e benefícios do 

procedimento.
55

 

5. Encerramento percutâneo do FOP associado a outras 

patologias 

5.1. Encerramento percutâneo do FOP na enxaqueca 

Foram realizados vários estudos, sobretudo observacionais e retrospetivos, sobre 

a associação entre shunt DE (de várias etiologias, não só o FOP
27

) e enxaqueca. 

Verificou-se que o encerramento do FOP, realizado sobretudo para prevenção 
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secundária de AVC criptogénico, diminui a frequência e a gravidade dos ataques 

de enxaqueca com aura.
31

 

Para comprovar o proposto pelos estudos observacionais e produzir 

recomendações concretas acerca da segurança e eficácia do encerramento 

percutâneo de FOP em doentes com enxaqueca, foram realizados três RCT.
32

 O 

primeiro, Migraine Intervention with STARFlex Technology ou MIST trial, de 2008, 

demonstrou uma redução do total de dias com enxaqueca nos doentes submetidos 

ao procedimento.
32,57

 Seguiu-se o Percutaneous Closure of PFO in Migraine with 

Aura ou PRIMA trial, de 2016, que demonstrou um aumento significativo da taxa 

de resposta (redução superior a 50% dos dias com enxaqueca), uma redução 

marcada do número de ataques de enxaqueca com aura e do total de dias com 

enxaqueca com aura e uma cessação completa das crises de enxaqueca com aura 

em 40% dos doentes submetidos ao encerramento do FOP (10% no grupo de 

controlo).
29,32

 O último RCT foi o Prospective, Randomized Investigation to Evaluate 

Incidence of Headache Reduction in Subjects with Migraine and PFO Using the 

AMPLATZER PFO Occluder to Medical Management ou PREMIUM trial, de 2017, 

verificando uma taxa de cessação completa de crises de 8,5%. Num subgrupo de 

doentes, com aura em mais de metade das crises de enxaqueca, o procedimento 

levou a melhoria significativa da taxa de resposta em 49% dos doentes (23% no 

grupo de controlo) e à abolição completa das crises em 15,4% dos doentes 

submetidos ao procedimento (2,5% no grupo de controlo).
31,32

 

A associação do FOP e enxaqueca e o papel do seu encerramento não é recente e 

já foram bastante estudados. Serão necessários mais estudos, preferencialmente 

de acordo com as recomendações do Clinical Trials Subcomittee da International 

Headache Society.
32

 Adicionalmente, o PRIMA trial sugere a identificação de 

características clínicas que permitam distinguir FOP incidentais de patológicos 

nestes doentes, criando um score de risco, semelhante ao RoPE score, de forma a 

melhor orientar estes doentes e a decisão de encerramento do FOP.
29

  

5.2. Encerramento percutâneo do FOP na doença de 

descompressão 

Billinger et al. estudaram a eficácia do encerramento percutâneo do FOP em 

mergulhadores profissionais, tendo verificado uma tendência de menor incidência 

de eventos major de doença de descompressão e uma significativa redução no 
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número de lesões isquémicas cerebrais, após 5,5 anos  de follow-up, 

comparativamente com mergulhadores sem FOP ou com FOP não encerrado.
33

 

É necessária a criação de guidelines concretas sobre a segurança dos 

mergulhadores profissionais de risco, com presença de FOP com shunt 

documentado e história de eventos major de doença de descompressão, que 

pretendam manter a atividade. Klingmann et al. sugerem recorrer ao gás nitrox 

com tempos de descompressão específicos, abolir mergulhos abaixo dos 25 

metros de profundidade, evitar mergulhos repetidos, minimizar manobras de 

Valsalva, extinguir mergulhos de descompressão e realizar uma paragem de 

segurança aos 3 metros de profundidade. Observaram que o seguimento destas 

normas resultou numa redução significativa dos eventos de doença de 

descompressão. Pensa-se que o encerramento percutâneo do FOP possa ser seguro 

e eficaz em doentes com um evento de doença de descompressão e queiram voltar 

à atividade sem restrições. Em alternativa, se o doente decidir não encerrar o FOP 

ou concordar com uma abordagem conservadora da sua atividade, como 

explicitado previamente, esta parece segura e deve ser recomendada.
35

 

5.3. Encerramento percutâneo do FOP na síndrome platipneia-

ortodeóxia 

Quando o FOP é o responsável pela sPO, a primeira escolha terapêutica é a abolição 

do shunt DE, através do seu encerramento percutâneo. Com taxas de sucesso 

elevadas, pouca exigência técnica e muito baixas taxas de complicações 

significativas, este procedimento é o gold standard nesta patologia.
37,38,41

  

Shah et al., em 2016, demonstraram que, apesar de uma percentagem 

anormalmente elevada (19,6%) de shunt residual após o encerramento, a saturação 

de oxigénio melhorou significativamente, com todos os doentes dentro dos valores 

de referência, não tendo sido necessária nenhuma re-intervenção.
39

 Para além de 

valores analíticos, Guérin et al. verificaram uma melhoria sintomatológica nos 

doentes submetidos ao procedimento, objetivada pela diminuição de classe da 

dispneia na escala funcional da NYHA (New York Heart Association) de 2,7 ± 0,7 

pré procedimento para 1,0 ± 1,0 após o encerramento do FOP.
41,42

 

Fenster et al. propôs um conjunto de preditores de sucesso terapêutico deste 

procedimento. Shunt moderado a grave antes do encerramento, idade avançada e 

maior gravidade de dispneia (classe NYHA mais elevada) aumentam a probabilidade 
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de sucesso terapêutico. Por outro lado, a coexistência de patologia pulmonar e o 

género masculino diminuem esta probabilidade.
37

  

 

6. Complicações e follow-up 

O encerramento percutâneo do FOP é um procedimento seguro, de fácil e rápida 

execução, sobretudo com os dispositivos disponíveis atualmente.
58

 As 

complicações associadas ao procedimento são relativamente baixas, rondando os 

3-5 %, nos estudos recentes, sendo as sequelas a longo prazo ainda menos 

frequentes.
6

 

O shunt residual, não sendo uma complicação em si, é a intercorrência mais 

frequente, podendo predispor a um elevado número de potenciais complicações. 

A incidência de shunts residuais varia significativamente na literatura, rondando os 

10-20 %.
6

 Com o avançar dos anos e o aumento da experiência dos clínicos na 

execução bem-sucedida deste procedimento, verificou-se uma subida na taxa de 

encerramento completa, sendo atualmente aceitável que esta se encontre acima 

dos 90%.
50

 Verificou-se que, para dispositivos de diâmetro superior a 30 mm, a taxa 

de complicações associada ao procedimento aumenta para 6,6% e a taxa de shunt 

residual aumenta para 26%. Em doentes com ASIA, a taxa de shunt residual, 6 

meses apos implantação, aumenta até aos 17%. Kleber e Stretz, concluíram que os 

doentes com FOP de maiores dimensões e com presença de ASIA têm particular 

predisposição para encerramento incompleto do FOP e complicações peri-

procedimento, sendo esta associação uma entidade independente de aumento 

significativo do risco de recorrência de eventos cerebrais isquémicos.
6,8

 

O risco de recorrência cerebrovascular também varia na literatura, estimado em 

0,5-3,5%/ano. A maioria dos eventos recorrentes ocorrem nos dois primeiros anos 

após o procedimento, provavelmente explicável pela existência de shunt residual 

que, com o passar do tempo e a conclusão do processo de endotelização do 

dispositivo, é mitigado.
24

 Presbitero et al. sugerem algumas medidas de redução 

do risco de recorrência: minimização de shunts residuais, garantindo um 

encerramento completo; seleção meticulosa dos doentes candidatos ao 

procedimento, excluindo todos aqueles com possíveis outras causas de 

embolização; e a utilização de dispositivos seguros e com um índice reduzido de 

trombogenicidade.
6,10,25
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Pelo seu mecanismo fisiopatológico distinto, a população com AVC criptogénico e 

FOP é compreensivelmente reduzida e as taxas de recorrência nestes doentes 

podem chegar a ser tão baixas quanto 1,9%. É, assim, desafiante, mas necessário, 

aumentar o número e a qualidade dos estudos, sobretudo no que toca ao tempo 

de follow-up destes doentes, de forma a melhor avaliar a eficácia e segurança do 

encerramento percutâneo do FOP.
8

  

Kleber e Stretz estimam uma taxa de complicações graves associadas ao 

procedimento de cerca de 1,5%.
6

 A lista de potenciais complicações é extensa, 

incluindo tromboembolismos ou recorrência de eventos neurológicos (0-4,9%), FA 

(2-4%), embolização do dispositivo (0,5-1%), presença de material trombótico no 

dispositivo (0,4-0,6%) e perfuração ou erosão das estruturas próximas ao 

dispositivo (0-0,5%).
6,8,53

 

Existe o risco de ocorrência de complicações arrítmicas neste grupo de doentes, 

como taquiarritmias auriculares (sobretudo a FA) ou bloqueios de condução. Meta-

análises dos primeiros três RCT verificaram uma incidência significativamente 

superior de FA no grupo submetido ao procedimento, tanto numa análise geral 

como de subgrupos específicos, comparativamente com o grupo sob terapêutica 

médica.
15

 Staubach et al. verificaram que a incidência de FA aumentava 

significativamente com o avanço da idade e com a utilização de dispositivos como 

o STARFlex, comparativamente com dispositivos mais recentes.
53

 Os estudos mais 

recentes confirmam este aumento de arritmias auriculares nos doentes submetidos 

ao procedimento, mas verificaram que a grande maioria destes eventos (80-90%) 

se registam nos primeiros 30 a 45 dias, sendo na sua maioria, autolimitados, de 

pronta resolução e sem recorrência.
8,13,18

  

A formação de trombos associados ao dispositivo tem sido investigada e a sua 

prevalência reportada em aproximadamente 2%, sobretudo em dispositivos 

metálicos não revestidos (como o utilizado no estudo RESPECT), mas menor em 

dispositivos mais recentes.
53

 

A taxa de erosão das estruturas cardíacas após o procedimento está estimada entre 

0,1-0,3%.
19

 Nenhum dos 3 RCT iniciais reportou algum caso de erosão ou 

embolização do dispositivo, o que é um risco inerente à intervenção e que, apesar 

de rara, pode resultar em morbilidade e mortalidade significativas.
59

  

Em conclusão, apesar de pouco prevalentes, as complicações associadas ao 

encerramento percutâneo do FOP existem, são potencialmente graves e não podem 
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ser descartadas. É, assim, imperativo proceder a uma avaliação do rácio risco-

benefício associado ao procedimento, numa atitude de tomada de decisão 

partilhada com o doente.
55

 

 

7. Recomendações e guidelines 

As guidelines das sociedades internacionais ainda não foram atualizadas com os 

mais recentes avanços no conhecimento científico relativo ao encerramento 

percutâneo do FOP. No entanto, alguns grupos recomendam o recurso ao 

procedimento em situações específicas. 

7.1. AHA/ASA (2014) 

As guidelines mais recentes AHA/ASA são de 2014, prévias à publicação dos 

últimos 3 RCT. Nelas, apenas está recomendada a consideração do procedimento 

em doentes com FOP e AVC criptogénico, com evidência de TVP, dependendo do 

risco de recorrência de TVP (recomendação classe IIb, nível de evidência C).
60

 

7.2. ESC – Stroke Council (Heart and Brain Workshop) 

Em janeiro de 2018, o Heart and Brain Workshop da European Society of 

Cardiology, um wokshop multidisciplinar focado na prevenção e tratamento de AVC 

sugeriu um algoritmo de abordagem do AVC criptogénico associado ao FOP.
61

 

Recomendam o encerramento do FOP em doentes com idade inferior a 60 anos: 

com evidência de shunt DE grave ou ASIA; ou shunt DE ligeiro a moderado e RoPE 

score >5. Recomendam igualmente uma abordagem individualizada com 

consideração de terapêutica médica ou encerramento percutâneo em doentes com 

idade inferior a 60 anos, shunt DE ligeiro a moderado e RoPE score ≤5, enquanto 

que, em doentes com idade ≥ 60 anos, apenas recomendam o recurso a terapêutica 

médica. 

7.3. BMJ 

O BMJ (British Medical Journal) publicou, em 2018, uma revisão sistemática 

acompanhada de uma compilação de Rapid Recommendations para a prática clínica 

na abordagem ao doente com FOP e AVC criptogénico.
62

 Todas as suas 

recomendações aplicam-se a doentes com idades inferiores a 60 anos, com FOP e 
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AVC isquémico criptogénico. Dividem, posteriormente, esta população, de acordo 

com a possibilidade de recurso às diferentes terapêuticas possíveis. 

Para doentes candidatos a qualquer abordagem terapêutica, fazem uma 

recomendação fraca para o encerramento percutâneo do FOP seguido de 

terapêutica antiplaquetária em detrimento de terapêutica anticoagulante isolada. 

Em doentes com contraindicação ou recusa de terapêutica anticoagulante, fazem 

uma recomendação forte para a escolha do encerramento percutâneo do FOP, 

seguida de terapêutica antiplaquetária, em alternativa a terapêutica antiplaquetária 

isolada. Em doentes com contraindicação ou recusa do procedimento do 

encerramento percutâneo do FOP, fazem uma recomendação fraca para a escolha 

de terapêutica anticoagulante, em lugar de terapêutica antiplaquetária. 

7.4. European position paper on the management of patients with patent 

foramen ovale
50

 – task-force internacional multidisciplinar 

Em 2019, uma task-force composta por investigadores europeus de diversas 

sociedades versadas neste tema, em vista do atraso nas atualizações das guidelines 

europeias oficiais, publicou um artigo que pretendeu alcançar um consenso 

europeu na abordagem de doentes com FOP. Abordam vários aspetos, desde o 

diagnóstico à seleção de doentes candidatos ao encerramento, fazendo algumas 

recomendações relativas ao procedimento. 

Recomendam o encerramento percutâneo do FOP, após seleção cuidadosa, em 

doentes com idades entre os 18 e os 65 anos, com AVC criptogénico, AIT ou 

embolia sistémica confirmados e uma alta probabilidade de causalidade do FOP no 

seu mecanismo patológico, determinada por características clínicas, anatómicas e 

imagiológicas destes doentes. 

Defendem que o procedimento deva ser proposto aos doentes, avaliando, 

individualmente, a probabilidade de benefício baseada numa avaliação tanto do 

papel do FOP no processo do evento tromboembólico, bem como dos resultados e 

riscos esperados de terapêutica médica antitrombótica por tempo indefinido. 

Adicionam que o doente deve ter uma participação proativa, com consideração do 

clínico pelos seus valores e preferências no que diz respeito aos outcomes e trade-

offs das terapêuticas, informando-o das incertezas científicas atuais sobre a sua 

patologia. 
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Com esta abordagem de tomada de decisão partilhada, o encerramento do FOP 

também pode ser considerado em doentes com idades superiores a 65 ou 

inferiores a 18 anos, tendo em consideração, caso a caso, a falta de evidência 

científica, os possíveis confundidores relacionados com a idade e os riscos 

adicionais tanto da intervenção como da terapêutica médica. 

Apesar de não estar disponível informação específica, referem que a consideração 

do encerramento percutâneo parece justificado em doentes com AVC ou AIT 

criptogénicos ou embolia sistémica, ocorridos num doente sob terapêutica 

anticoagulante ou antiplaquetária. 

Por fim, recomendam que a escolha do dispositivo deve considerar que a maior 

parte da evidencia científica disponível foi obtida com o Amplatzer PFO Occluder e 

o GORE® CARDIOFORM Septal Occluder. A utilização deste último deve ser 

ponderada, estando associado a uma taxa de encerramento completo inferior e um 

risco superior de desenvolvimento de FA. Mais ainda, a escolha de um outro 

dispositivo e os riscos inerentes à mesma deve participar na tomada de decisão 

conjunta com o doente, à luz das suas características técnicas, anatómicas e 

clínicas.  
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CONCLUSÃO 

O FOP tem, na maioria dos casos, um comportamento clínico benigno e silencioso, 

mantendo-se assintomático durante toda a vida, razão pela qual, apesar dos 

avanços técnico-científicos neste domínio, o seu encerramento como prevenção 

primária não está indicado. Contudo, pelas suas associações patológicas 

estabelecidas e comprovadas cientificamente, existem indicações para recurso ao 

encerramento percutâneo do FOP, nomeadamente na síndrome platipneia-

ortodeóxia e, agora, aparentemente num grande subgrupo de doentes com AVC, 

sendo a prevenção secundária destes doentes a maior parcela de candidatos ao 

mesmo. Estas indicações são mais frágeis na doença de descompressão e 

enxaqueca, sobretudo devido à escassez de RCT, culminando num défice de 

evidência científica. 

Este tema foi bastante discutido e estudado pela comunidade científica desde que 

foi postulado, em 1992, como mecanismo de prevenção secundária de 

embolização paradoxal. Após vários anos de controvérsia e ceticismo relativamente 

à sua eficácia e segurança e uma comparação exaustiva, mas infrutífera, com a 

terapêutica médica antitrombótica, os estudos mais recentes vieram expor uma 

nova luz sobre este assunto. Demonstraram, em alguns grupos de doentes, a 

superioridade terapêutica do encerramento percutâneo do FOP na prevenção de 

recorrência do AVC isquémico criptogénico. Com base nestes novos dados 

científicos, alguns grupos arriscaram já algumas recomendações, apesar das 

sociedades internacionais ainda não terem atualizado as suas guidelines. 

A investigação científica futura deve ter em conta as limitações passadas, aceitando 

o nicho clínico em questão, sobretudo no que toca ao recrutamento demorado e 

baixas taxas de eventos recorrentes. É importante que se garanta um follow-up de 

longo prazo, de forma a melhor inferir sobre a eficácia e segurança do 

procedimento. Com a evolução do conhecimento nesta matéria, fornecido pela 

continuação da investigação científica, será possível melhor compreender, 

determinar e refinar o processo de seleção dos doentes candidatos ao 

procedimento, avaliando os riscos inerentes e o potencial benefício, culminando 

no maior número de anos de vida com a melhor qualidade de vida possível. Da 

mesma forma, os avanços científicos produzirão, certamente, dispositivos 

melhores e tecnologicamente mais avançados, o que permitirá aumentar a taxa de 

sucesso da intervenção, minimizando os riscos e complicações associadas. 
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No que diz respeito aos clínicos, é importante cultivar e manter uma atitude 

multidisciplinar colaborativa, sobretudo com especialistas de neurologia, 

formulando uma equipa focada na interação coração-cérebro. É essencial manter 

uma abordagem terapêutica individualizada, focada no doente e com tomada de 

decisão partilhada, informando os doentes sobre os potenciais riscos e benefícios 

das terapêuticas possíveis. 

Está aberta a porta para a definição de estratégias e abordagens destes doentes, 

rodeadas, num passado recente, de incerteza e alguma confusão. A atualização 

das guidelines internacionais e o avanço da investigação científica prometem 

clarificar este assunto, proporcionando a melhor qualidade de vida possível aos 

doentes. 
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