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                                                                                                                                                                ANEXO – DISCUSSÃO DE CASO CLÍNICO 

    DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  DDEE  CCAASSOO  CCLLÍÍNNIICCOO  

 

Doente do sexo masculino, 78 anos com antecedentes de duplo bypass aorto-

coronario; angioplastia recente da anastomose distal do bypass por uma primeira re-

estenose; insuficiência renal crónica (IRC) com lesão na artéria renal direita; 

arteriopatia periférica. 

Apresenta uma estenose aórtica sintomática calcificada grave com disfunção 

sistólica VE de 30%, tendo sido recusado para AVR por um EuroScore de 43%, em 

conjugação com as múltiplas comorbilidades e instabilidade hemodinâmica;  

História de episódios repetitivos de edema agudo do pulmão por 

descompensação cardíaca global, foi proposto para a valvulotomia aórtica por balão de 

forma a diminuir ao máximo o gradiente transvalvular aórtico e assim limitar 

temporariamente esses episódios, funcionando como ponte para TAVI. 

  

A valvulotomia foi efectuada por via femoral esquerda, a 20 Julho de 2009 com 

realização simultânea de angioplastia da artéria renal direita. A indicação para esta 

angioplastia foi IRC com diurese conservada e episódios de IRA (insuficiência renal 

aguda) associada à realização de exames com contraste iodado.  

Com sucesso na valvuloplastia de balão. Bom resultado primário da angioplastia 

da artéria renal direita. 

 

A ecocardiografia de controlo a 22.07.2009 demonstrou ritmo de fibrilação 

auricular; VE dilatado, moderadamente hipertrofiado, FEVE sistólica diminuída (30%) 

com hipocinésia global severa do VE e com uma acinesia posterior média e basal, 

inferior média e basal, e lateral média e apical; bom resultado imediato da 

valvuloplastia aórtica de balão com um anel aórtico pouco estenosado, muito 

calcificado, avaliado em 1,26cm2 (0.82cm2/m2), na continuidade de um DSAo 

(diâmetro sino-tubular aórtico) quantificado em 24mm. Gradiente máximo de 

21mmHg e o médio de 16mmHg. Insuficiência aórtica moderada de grau 1.5/4; com 

insuficiência mitral moderada de grau 1.5/4 com uma aurícula esquerda não dilatada 

(16cm2); cavidades direitas não dilatadas (aurícula direita: 12 cm2); pressão sistólica na 

artéria pulmonar (PSAP) normal para a idade com 30 + 10 mmHg de fluxo com uma 

insuficiência tricúspide de grau 1; sem derrame pericárdico. 
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Internamento programado de 2 a 14 de Setembro 2009 com objectivo de realizar 

TAVI. O procedimento foi realizado via TRANS-APICAL a 04.09.2009: 

- Abordagem do ápex do VE ao nível do 5º espaço intercostal esquerdo; 

- Pré-dilatação da válvula aórtica com um balão Z-MED II 23X30mm. 

- Posicionamento de uma bioprótese EDWARDS SAPIEN de 26mm, ao nível do 

anel aórtico; 

- Bom resultado angiográfico final com leak paravalvular residual não 

significativo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complicações ocorridas: 

- Anemia que requereu transfusão de duas unidades de glóbulos vermelhos, com 

estabilização progressiva da Hemoglobina em 10.5 g/dl; 

- IRA funcional com pico de creatinemia de 300 µmol/l, diurese conservada. 

Regressão progressiva da creatinemia após diuréticos em doses elevadas associadas a 

fármacos inotrópicos positivos. 

- Perfusão de dobutamina durante 4 dias; 

- Pequeno derrame pleural esquerdo, sem dispneia, sem necessidade de 

drenagem. 

 

O controlo ecocardiográfico a 11.09.2009 demonstrou ritmo sinusal; VE dilatado, 

moderadamente hipertrofiado, FEVE sistólica diminuída (30%) com hipocinésia global 

grave do VE; com funcionamento satisfatório da bioprótese com uma superfície 

funcional de 1,7cm2; DSAo de 23mm; gradiente máximo de 14mmHg e gradiente 

médio de 9mmHg, sem leaks; cavidades direitas não dilatadas; PSAPs normal de 22 + 

10 = 32 mmHg; insuficiência tricúspide de grau 1; sem derrame pericárdico. 

 

Após o procedimento a hemoglobina estabilizou em 10.7 g/dl; creatinemia 

estabilizou em 185 µmol/l; 

 

Imagem 1A: Valvulotomia aórtica; 1B: Dilatação válvula EDWARDS SAPIEN por balão 

1A 1B 
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Realiza follow- up em 1 mês, 6 meses, 1 ano e depois anualmente até aos 3 anos.

1º Follow-up, ao 1 mês – Ecocardiografia: 05.10.2009 

- VE moderadamente dilatado, não hipertrofiado, FEVE alterou para 35%; 

- Acinesia inferior basal e média; 

- Hipocinésia global mas mais marcada na parede lateral; 

- Elevação ligeira da pressão telediastólica do VE; 

- Funcionamento satisfatório da bioprótese aórtica, superfície funcional de 

1.8cm2 (DSAo 21mm), gradiente máximo de 10mmHg, médio de 5mmHg, sem leaks; 

- Insuficiência mitral de grau 1/4; 

- Cavidades direitas não dilatadas; 

- PSAPs normal com 20 + 10=30mmHg por fluxo de uma insuficiência tricúspide 

mínima; 

- Sem derrame pericárdico; 

- Aorta torácica inicial de calibre normal de 30mm; 

- Aurícula esquerda discretamente dilatada com 21cm2; 

 

 

Em Resumo: 

Doente do sexo masculino, 78 anos com uma estenose aórtica sintomática 

calcificada grave e com disfunção sistólica VE de 30%, recusado para AVR por um 

EuroScore de 43%; com antecedentes de duplo bypass aorto-coronario; angioplastia 

recente da anastomose distal do bypass; IRC com lesão na artéria renal direita; 

arteriopatia periférica. 

Realizou TAVI por via Trans-apical a 04.09.2009 com abordagem do ápex do VE 

ao nível do 5º espaço intercostal esquerdo com bom resultado final e sem 

intercorrencias de salientar. 

Durante o follow-up verificou-se uma diminuição do diâmetro aórtico, um 

aumento de 10% na FEVE, retorno do valor do gradiente médio para níveis normais 

bem como uma normalização da Pressão da Artéria Pulmonar.  

Todos estes parâmetros foram acompanhados de uma clara melhoria na 

sintomatologia apresentada pelo doente. 

  

 

 

 

 

 

 


