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Fundamentação teórica 

1. Informações gerais 

A estenose aórtica senil (EAS) é uma doença crônica cada vez mais prevalente 

devido o advento da maior perspectiva de vida entre os países. A EAS é uma patologia 

que ocasiona uma diminuição do lúmen da valva semilunar aórtica do coração, a qual é 

constituída de três folhetos e que se localiza na transição da via de saída do ventrículo 

esquerdo e a artéria aorta.  

1.1 Etiologia da doença degenerativa da valva aórtica 

A doença degenerativa da valva aórtica é a etiologia mais prevalente para a 

estenose aórtica em adultos. O processo é influenciado por diversos fatores: idade, sexo 

masculino, peso, gordura corporal, hipertensão, diabetes, síndrome metabólica, 

dislipidemia, tabagismo, disfunção renal, marcadores inflamatórios, predisposição 

genética, nível de fósforo sérico. Um processo complexo de reações bioquímicas acomete 

a válvula alterando a sua rigidez e mobilidade.1 

Inicialmente ocorre um gatilho estimulado por um desses fatores: lipídios, 

citocinas, stress mecânico ou lesão radioativa. Por conseguinte, ocorre a infiltração dos 

lipídios, como lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e a lipoproteína(a) [(LPa)], dentro 

da fibrosa da válvula, resultando no recrutamento de lipoproteínas associadas a 

fosfolipase A2 (PLA2s) e fosfodiesterase tipo 2 (PDE2). A PDE2 irá transforma 

lisofosfatidilcolina (lysoPC) Em ácido lisofosfatídico (lysoPA).  Associado a diminuição 

da expressão do óxido nítrico (ON) devido a produção de espécies reativas de oxigênio 

(ROS) que irá desencadear aumento da oxidação dos lipídios, estimulando maior secreção 

de citocinas. Culminando no estimulo do ácido araquidônico (AA) que promoverá a 

produção de eicosanoides: prostaglandinas e leucotrienos, pelas vias da ciclo-oxigenase 

2 (COX2) e da 5-lipoxigenase (5-LOX), respectivamente. Os eicosanoides, por sua vez, 

ajudarão no processo inflamatório e da mineralização das células do interstício valvar 

(CIV).(1) 

Além da infiltração lipídica, o estimulo ao aumento da produção de interleucina-

1B (IL-1B) e o fator de crescimento transformador beta 1 (TGF-1B)  induzirá o aumento 

de metaloproteinases de matriz (MMPs), aumento da tenascina C e a diminuição da 

síntese de inibidores de tecidos de metaloproteinases (TIMPs) pelos macrófagos, 

resultando em aumento da proliferação celular e síntese da matriz. Associada a liberação 

de quimase pelos mastócitos, da enzima conversora de angiotensina (ECA) pelos rins, as 

quais irão promover a produção de angiotensina II, frente ao processo inflamatório, o que 
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irá aumentar a síntese e secreção de colágeno pela CIV e depósito de tecidos fibrosos 

desorganizados no interior da válvula aórtica.(1) 

Com o final dessas cascatas as proteínas: osteopontina, osteocalcina e proteína 

morfogenética óssea 2 (BMP-2), subsequentemente coordenarão a calcificação da válvula 

aórtica, devida expressão excessiva das enzimas fosfodiesterase tipo 1 (PDE1) e da 

fosfatase alcalina (FAL), como parte de um processo altamente regulado análoga à 

formação do osso esquelético ocorrerá apoptose e mineralização osteogênicas. O estímulo 

da deposição de matriz mineralizada é acompanhado por fibrose e neovascularização, que 

é auxiliado por neoangiongênese pelo fator de crescimento endotelial (VEGF). Por sua 

vez, a neovascularização aumenta o recrutamento de células inflamatória e 

osteoprogenitoras derivadas da medula óssea1 (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1    Via em potencial que descreve a doença valvar aórtica 

 

LDL: Lipoproteína de baixa densidade; Apo-B: Apolipoproteína B; ECA: Enzima conversora de 

angiotensina; IL-1ß: Interleucina 1 beta; TGF-1ß: Fator de crescimento transformador beta 1; Ca++: Cálcio. 

(Fonte: Braunwald: tratado de doenças cardiovasculares)2 
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2. Patologia: 

2.1 Obstrução Valvar 

A obstrução valvar ocorrerá devido ao depósito progressivo de cálcio na válvula 

aórtica, o que levará ao processo estenótico com comprometimento da abertura dos 

folhetos valvares.3 

Esse processo levará a um processo de dificuldade de ejeção do sangue 

proveniente da câmara do ventrículo esquerdo, por realizar uma menor pressão exercida 

sobre a válvula aórtica. 

A obstrução valvar pode ser classificada quanto a gravidade em: leve, moderado, 

grave; e também classificada como sintomática ou assintomática. Os parâmetros 

utilizados para avaliar o grau de estenose, serão: velocidade de fluxo aórtico; gradiente 

médio de pressão sistólica; área do orifício aórtico e a manifestação clínica do indivíduo.1 

Observo de acordo com a tabela 1 abaixo os estágios da estenose aórtica (EA).1 

 

Tabela 1     Classificação da gravidade da estenose aórtica 

 

(Fonte: Braunwald: tratado de doenças cardiovasculares)2 

 

Esse processo de alteração valvar irá ocasionar uma sobrecarga constante sobre o 

coração, em que progressivamente levará a disfunções na sua capacidade de 

remodelamento e nas suas funções sistólicas e diastólicas. 

Finalmente, a diminuição da pressão aórtica acarretará um menor aporte de 

oxigênio (O2) pelo miocárdio devido a um menor fluxo pós-sistólico. 

2.1.1 Remodelamento cardíaco com hipertrofia 

Para que o ventrículo exerça uma força na pós carga capaz de chegar ao mesmo 

gradiente pressórico na aorta, a força precisará ser muito maior devido a diminuição a 

área de superfície aórtica.  

Com a maior necessidade do efeito inotrópico cardíaco ocorrerá uma tentativa de 

remodelamento e hipertrofia ventricular para possibilitar uma melhor força contrátil. No 

entanto, essa tentativa de remodelamento leva a formação de processos fibróticos 

entremeados as fibras cardíacas sadias e ao desenvolvimento progressivo de uma 

insuficiência cardíaca.1 
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Assim com o processo de hipertrofia cardíaca ocorrerá um maior consumo de O2 

pelo miocárdio. 

2.1.2 Disfunção diastólica do Ventrículo esquerdo 

A evolução progressiva da insuficiência cardíaca resultará em um processo de 

aumento do ventrículo esquerda, aumento do processo fibrótico, anormalidades 

metabólicas que resultarão em aumento da pressão diastólica. Devida a esse aumento da 

pressão ocorrerá déficit diastólico primeiramente no ventrículo esquerdo e logo após 

também no átrio esquerdo, culminando com processos de arritmias atriais, por exemplo: 

fibrilação atrial, piorando ainda mais o processo dinâmico das câmaras esquerdas devido 

ao déficit contrátil que ocorrerá mediante ao processo arrítmico.1 

Outras disfunções ocorrerão associadas a esse processo, como comprometimento 

da pressão arterial pulmonar devida congestão no sistema das câmaras esquerdas, com 

aumento nas pressões no ventrículo direito em consequência à congestão pulmonar e 

probabilidade de evolução para déficit contrátil também nas câmaras direitas. 

Devido ao aumento da pressão diastólica o coração irá receber um menor aporte 

de perfusão coronariana. 

2.1.3 Disfunção sistólica do ventrículo esquerdo 

O processo de remodelamento crônico tornará deletério ao coração a ponto de 

ocasionar diminuição do inotropismo cardíaco e acometimento da fração de ejeção 

cardíaca. Assim, o acomodamento cardíaco, o volume ejetado na sístole, o aporte de O2 

miocárdio, o consumo miocárdico, a pressão arterial na artéria pulmonar piorará 

sobremaneira que o paciente desenvolva uma clínica mais significativa.1 

Além disso, devido ao déficit contrátil para que o ventrículo esquerdo consiga 

ejetar boa parte de seu volume ele precisará de um maior tempo sistólico, que por 

conseguinte resulta em um menor tempo diastólico, assim ocorrerá muito menos aporte 

de O2 para os miócitos.  

2.1.4 Isquemia Miocárdica  

A processo de isquemia cardíaca ocorrerá devido ao aumento da demanda 

miocárdica de O2 decorrente da hipertrofia ventricular e aumento do tempo de ejeção 

cardíaco, associada a diminuição do aporte de O2 para os miócitos devido ao déficit de 

ejeção ventricular e das maiores pressões diastólicas.1 

Assim ocorrerá um processo de diminuição do balanço entre oferta e consumo 

cardíaco, ocorrendo frequentemente as manifestações clínicas na vigência de pequenos 

exercícios físicos. 
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Abaixo terá uma representação dos fatores que levarão a favorecer o processo de 

isquemia miocárdica. (tabela 2). 

 

Tabela 2     Fisiopatologia da estenose aórtica 

 

VE: Ventrículo esquerdo; TEVE: Templo de esvaziamento de ventrículo esquerdo; Ao: Aorta; O2: 

Oxigênio. 

(Fonte: Braunwald: tratado de doenças cardiovasculares) 

 

2.2 Diagnóstico 

O diagnóstico geralmente é firmado com o exame físico evidenciando um paciente com 

sopro sistólico de ejeção na topografia do foco aórtico associado a dados clínicos de pulso 

anacrótico, síncope e dor torácica após esforços. Frente a avaliação desse paciente 

usualmente solicita-se um ecocardiograma para avaliar o grau de disfunção valvar e 

classificar a gravidade da estenose aórtica.4 
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2.2.1 Ecocardiograma 

O ecocardiograma é o exame mais utilizado para avaliar o grau de disfunção 

valvar pela aferição do grau de obstrução valvar, velocidade do fluxo valvar, do diâmetro 

valvar e do gradiente de pressão médio. Associado a isso, irá avaliar sinais de alteração 

estrutural cardíaca como: hipertrofia do VE (ventrículo esquerdo), dimensões do VE, 

disfunção diastólico, fração de ejeção do VE, pressão da artéria pulmonar e acometimento 

de outras valvas.3 

2.3   Risco cirúrgico 

O risco cirúrgico de um paciente portador de EA é classicamente avaliar pelo 

escores: European System for Cardiac Operative Risk Evaluation Score (EURO Score),5 

e o The Society of Thoracic Surgeons Score (STS SCORE).6 

Aqueles que são candidatos a cirúrgica cardíaca convencional são aqueles com 

risco cirúrgico baixo, já naqueles de risco intermediário a alto é um desafio abordá-los 

por um método invasivo devidos grandes índices de morbimortalidade. 

2.4 Tratamento definitivo 

Abordar um paciente com EAS moderado a grave é muito difícil, visto a grande 

quantidade de patologias associadas nos pacientes idosos e a mortalidade elevada ao 

procedimento convencional proposto a cirurgia de implante da valva aórtica (SAVR).1 

2.4.1 SAVR 

A troca valvar aórtica pela cirurgia convencional é o método mais utilizado para 

correção da EA em pacientes assintomáticos, a maioria daqueles com o quadro leve e 

naqueles que irão submeter a outra intervenção que precisa de cirurgia cardíaca, a 

exemplo: revascularização do miocárdio.1 

2.4.2 TAVR 

O uso da técnica de implante da válvula aórtica transcateter (TAVR) vem sendo 

muito estudado nos últimos anos, pois, diversos paciente idosos que apresentam doenças 

cardiovasculares possuem como causa de morte a EA. A TAVR vem sendo utilizado cada 

vez mais a fim de tratar os pacientes que não são candidatos propícios para cirurgia 

convencional. A EAS é uma condição que está relacionada a uma maior 

morbimortalidade dos pacientes e que se promete uma maior sobrevida dos pacientes com 

o emprego dessa técnica, pois trata-se de um procedimento minimamente invasivo, em 

que se diminui a exposição aos fatores da resposta endócrino metabólica ao trauma, 

especialmente em pacientes senis.7 
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Resumo 

Fundamento: A estenose aórtica senil (EAS) é uma patologia que ocasiona grande 

morbimortalidade. A inflamação da valva gera processos de degeneração e 

fibrocalcificação com disfunção progressiva. Os pacientes idosos, sintomáticos e de 

risco cirúrgicos intermediário a alto possuem elevada mortalidade ao serem 

abordados pela cirurgia convencional. 

Objetivo: Comparar os métodos intervencionistas: implante da valva aórtica 

transcateter (TAVR) e a cirurgia de implante da valva aórtica (SAVR) em pacientes 

idosos e de risco intermediário a alto. 

Métodos: Utilizou-se as bases de dados da Medline, Cochrane, Scielo e Lilacs para 

avaliar estudos caso-controle e coorte que fossem publicados do ano 2009 até 2019, 

e comparassem a mortalidade em até 30 dias após TAVR ou SAVR em pacientes 

idosos de risco intermediário a alto. Nos estudos eram observadas se os grupos 

submetidos a cada método intervencionista, possuíam idades semelhantes e risco 

cirúrgico semelhante.  O desfecho a ser avaliado era a comparação da mortalidade 

em até 30 dias dos métodos TAVR e SAVR. A escala Newcastle-Ottawa foi utilizada 

para na análise qualitativa e o modelo de Mantel-Haenszel para avaliação da 

heterogeneidade, considerando-se um intervalo de confiança de 95%. 

Resultados: Foram incluídos 4 estudos, dando um total de 10,432 pacientes. A 

mortalidade foi menor no grupo que era submetido a TAVR [OR 0,63; IC 95% 

(0,52-0,75); I²:0%; P<0,00001]. 

Conclusão: O emprego da TAVR possuiu resultados superiores a SAVR no manejo 

dos pacientes portadores de EAS de risco intermediário a alto. 

Palavras-chave: Estenose Aórtica; Idoso; TAVR; SAVR; Metanálise.  
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Abstract 

Background: Senile aortic stenosis (EAS) is a pathology that causes great morbidity and 

mortality. The inflammation of the valve causes processes of degeneration and 

fibrocalcification with progressive dysfunction. Elderly, symptomatic and intermediate to 

high risk surgical patients have high mortality when approached by conventional surgery. 

Objective: To compare interventional methods: transcatheter aortic valve reimplantation 

(TAVR) and aortic valve reimplantation surgery (SAVR) in elderly patients with 

intermediate to high risk. 

Methods: Medline, Cochrane, Scielo and Lilacs databases were used to evaluate case-

control and cohort studies published from 2009 to 2019, and compare mortality within 

30 days after TAVR or SAVR in intermediate to high risk elderly patients. intermediate to 

high. In the studies, it was observed if both the groups were submitted to each 

interventionist method, had similar ages and a similar Euro Score and/or STS Score. The 

outcome to be evaluated was the comparison of 30-day mortality of the TAVR and SAVR 

methods. The Newcastle-Ottawa scale was used for qualitative analysis and the Mantel-

Haenszel model for heterogeneity assessment, considering a confidence interval of 95%.  

Results: Four studies were included, giving a total of 10.432 patients. Mortality was 

lower in the group undergoing TAVR [OR 0.63; 95% CI (0.52-0.75); I²: 0%; P 

<0.00001]. 

Conclusion: The use of TAVR had results superior to SAVR in the management of patients 

with intermediate to high risk EAS. 

Keywords: Aortic Stenosis; Aged; TAVR; SAVR; Meta-analysis. 
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Introdução 

A estenose aórtica senil (EAS) é uma doença crônica que acomete entre 2 a 7% 

da população de idosos.1,2 Ela se trata de uma patologia multifatorial, em que envolvem 

diversos mecanismos de inflamação da valva e resultam num processo de 

fibrocalcificação com disfunção progressiva, levando ao processo de estenose. A EAS 

vem se tornando mais prevalente, devido ao aumento da expectativa de vida da população 

mundial decorrente de uma melhor assistência à saúde e com isso a tendência é o aumento 

de sua incidência.3 

É sabido que aqueles pacientes os quais possuem menor área de abertura da valva 

aórtica e alterações estruturais cardíacas aumentam a morbimortalidade. Além de outras 

morbidades que os pacientes idosos, constantemente possuem, como: doença pulmonar 

obstrutiva crônica e doença renal crônica, torna-se um desafio optar por abordar esses 

pacientes pela cirurgia de implante da valva aórtica (SAVR) convencional.1,3,4 

A estratégia terapêutica de escolha para pacientes de risco habitual vem sendo a 

SAVR.4–6 No entanto, devido ao maior potencial de complicação cirúrgica da grande 

maioria dos pacientes idosos, com EAS avançada, sintomática, com redução da fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo, além de outras comorbidades. O implante da valva aórtica 

transcateter (TAVR) é uma terapêutica alternativa para abordagem desses pacientes.3,4,6–

11  

A TAVR consiste no implante de uma prótese valvar dentro da valva aórtica 

defeituosa por meio de uma via percutânea. A indicação da TAVR vem ganhando espaço 

naqueles de alto risco cirúrgico, visto que a elevada mortalidade de submeter esses 

pacientes a SAVR.12 No entanto, como a TAVR é uma técnica recente para abordagem 

dos pacientes com EAS, não se sabe ao certo se realmente possui benefício dessa 

estratégia em detrimento da SAVR convencional, mas acredita-se que o novo método 

percutâneo possa reduzir a mortalidade dessa patologia.13 

Para avaliar o risco cirúrgico dos pacientes portadores de EAS geralmente se 

utiliza o European System for Cardiac Operative Risk Evaluation Score (EURO Score),14 

ou o The Society of Thoracic Surgeons Score (STS Score).15 

Este estudo tem como objetivo comparar os índices de mortalidade da TAVR e da 

SAVR na abordagem terapêutica da EAS em pacientes com risco cirúrgico intermediário 

a alto. 
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Métodos 

Esta pesquisa foi efetuada nos conformes da recomendação de diretriz 

metodológica do Ministério da Saúde.16 

Critérios de elegibilidade 

Artigos que comparassem a mortalidade de pacientes submetidos a SAVR e 

TAVR; apenas pacientes idosos foram submetidos aos procedimentos, sendo 

considerados idosos aqueles com idade superior a 60 anos; estudos que possuíam os 

valores do número de pacientes e número de casos de mortalidade intra-hospitalar; 

estudos publicados nos últimos 10 anos; pacientes que possuíam intermediário e alto risco 

cirúrgico, sendo definido por aqueles com STS score≥ 3% e/ou EURO SCORE≥ 10%. E 

foram excluídos aqueles estudos que abordavam apenas pacientes que foram submetidos 

a apenas a TAVR ou a SAVR como abordagem; artigos que possuíam o Euro Score e/ou 

STS Score discrepantes entre os grupos comparados; estudos que possuíam idades ou 

patologias prévias muito discrepantes entre os grupos comparados; artigos repetidos em 

base de dados diferentes; estudos que não são originais; artigos que não sejam nas línguas: 

portuguesa ou inglês; e aqueles que abordavam pacientes com válvulas aórticas 

bicúspides ou unicúspides. 

Estratégias de busca nas bases de dados 

As bases de dados utilizados para a obtenção dos artigos foram: Medline, 

Cochrane Library, Lilacs e Scielo, como métodos de seleção dos artigos publicados até a 

data de 8 de outubro de 2019.  

Utilizando-se como estratégia base o idioma inglês, com os termos MeSH 

<http://www.ncbi.nim.nih.gov/mesh> e DeCS <http://decs.bvs.br/>.  

Os descritores que foram usados para pesquisa dos artigos foram: “Aged”, “Aortic 

Valve Stenosis”, “transcatheteraortic valve replacement” e “surgical aortic valve 

replacement”. 

Na estratégia de pesquisa nas bases de dados colocou-se: (Aged AND Aortic 

Valve Stenosis AND Transcatheteraortic Valve Replacement AND Surgical Aortic Valve 

Replacement). 

Escolha dos estudos 

A seleção dos estudos foi realizada por um autor e revisadas por outro autor. Caso 

apresentasse alguma discordância ela seria sancionada entre os autores, caso não 

obtivesse um consenso, um terceiro revisor analisaria e daria uma opinião a fim de chegar 

numa ideia em comum. 
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Realizou-se nas seguintes etapas: avaliação de artigos repetidos, do título, da 

conclusão, do método e do artigo completo, em que foram avaliados após adquiridos os 

artigos presentes nos resultados dessas bases de dados.  

Fatores de exposição e desfecho estudado 

Os fatores de exposição avaliados foram: pacientes idosos submetidos ao 

procedimento de TAVR ou SAVR para a troca valvar aórtica. O desfecho foi a 

comparação do índice de mortalidade intra-hospitalar ou em até 30 dias entre os 

procedimentos propostos. 

Qualidade dos artigos 

Optou-se por utilizar a Escala de Newcastle-Ottawa (NOS),17 a fim de graduar a 

qualidade dos estudos selecionados. Essa escala varia de zero a nove estrelas, utilizando-

se três fatores para avaliar o risco de viés: a seleção dos grupos de estudo; a 

comparabilidade dos grupos; a exposição para estudos caso-controle ou desfecho para 

estudos coorte. Pode-se obter quatro estrelas no primeiro item; duas estrelas no segundo; 

e três estrelas para o terceiro. 

Síntese de dados  

Foi utilizado a avaliação dos dados com o algoritmo do Odds Ratio (OR) para um 

intervalo de confiança (IC) de 95%. Para a estimativa da heterogeneidade utilizou-se o 

modelo Mantel-Haenszel, se o cálculo da heterogeneidade demonstrasse um I² superior a 

50%, ela era considerada significativa. Nessa ocasião seria realizada novas estatísticas 

quantitativas, testando as combinações entre os estudos buscando elucidar a origem da 

divergência. 

O software RevMan5 foi utilizado para análise quantitativa do estudo. 
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Resultados 

Seleção dos estudos 

A pesquisa resultou em 290 estudos, desses: 88 eram da base de pesquisa da 

Medline, 189 da Cochrane, 12 da Scielo e 1 da Lilacs, sendo que 40 eram duplicados. 

Desse tivemos 250 estudos para serem melhor analisados novamente e, após a triagem 53 

foram separados para a leitura completa. E, por fim, após o exame dos artigos, 5 foram 

selecionados para a análise qualitativa (metanálise) (figura 1). Os aspectos de cada estudo 

estão descritos na tabela 1. 

Qualidade dos estudos selecionados 

Utilizou-se a escala do NOS para avaliar o risco de viés dos estudos propostos 

para a análise qualitativa. Quatro artigos tiveram alta qualidade,3,4,6,11 enquanto um deles 

teve qualidade intermediária5 (Tabela 2). 

Figura 1     Análise de inclusão dos estudos 
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Tabela 1     Aspectos gerais dos estudos selecionados 
 

 

 

Tabela 2     Interpretação do risco de viés dos estudos 

 

 

 

Análise da mortalidade em até 30 dias dos procedimentos 

Os dados estatísticos obtidos comparando mortalidade em até 30 dias em TAVR 

versus em SAVR [OR = 0,66%; IC 95% (0,55 – 0,79); I²:59%; P<0,000001] (figura 2). 

Após análise da heterogeneidade, a remoção de um estudo (5), passou a apresentar uma 

chance semelhante de mortalidade no grupo que era submetido a TAVR, no entanto com 

uma heterogeneidade de 0% [OR 0,63; IC 95% (0,52-0,75); I²:0%; P<0,00001] (figura 

3).  
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Figura 3   Mortalidade de até 30 dias do procedimento após ajuste da 

heterogeneidade. 
 
 

 
OR, odds ratio; CI, intervalo de confiança.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2   Mortalidade de até 30 dias do procedimento. 

 

  

OR, odds ratio; CI, intervalo de confiança.   
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Discussão 

Segundo evidencias epidemiológicas de estudos importantes da grande 

prevalência da estenose aórtica em nosso meio, acometendo 1 a 2% das pessoas com 65 

anos ou mais e 12% daquelas com 75 anos ou mais,18,19 sendo que 3,4% daquelas com 75 

anos ou mais são portadores de estenose aórtica grave.19 Por isso, a procura do melhor 

método intervencionista para abordagem dos pacientes com EAS vem ganhando destaque 

globalmente. 

Dos estudos inclusos: aqueles de coorte foram todos estudos de alta qualidade e 

que possuíam entre ambos os grupos pacientes de idades semelhantes, além de um risco 

cirúrgico pelo STS Score ou EURO Score muito idênticos, evidenciando um baixo risco 

de viés. Já, os estudos de caso-controle um era de alta qualidade e outro de qualidade 

intermediária. No estudo de alta qualidade tivemos ambos os grupos de pacientes tanto 

com idades quanto risco cirúrgico semelhantes. No entanto, no estudo de qualidade 

intermediaria tivemos populações com idades semelhantes e um risco cirúrgico não muito 

discrepante, o mesmo artigo realiza uma calibração 1:1 com o objetivo de deixar os 

grupos mais homogêneos. Porém, esse artigo obteve resultados discrepantes em relação 

aos demais, fato esse evidenciado na figura 2, com uma alta heterogeneidade, por isso 

optou-se por realizar uma nova medida estatística sem esse trabalho incluso para evitar 

risco de viés. Logo após a nova análise, observou-se um resultado semelhante com o 

artigo removido.  

Na interpretação dessa meta-análise incluindo os 4 estudos, com um total de 

10,432 pacientes. Observa-se que a TAVR é um método que proporciona menor 

mortalidade comparada a SAVR para pacientes idosos que possuem risco intermediário 

na abordagem da EAS.  

A estratificação de risco dos pacientes é extremamente importante para indicar a 

escolha terapêutica entre TAVR e SAVR, atualmente os escores de risco utilizados são: 

o STS Score ou o EURO Score, sendo que o STS Score se mostrou o score mais fidedigno 

para avaliar o perfil da mortalidade dos pacientes.20  

Importante levar em conta que os pacientes idosos são mais propensos a 

complicações devida resposta endócrina metabólica ao trauma, dentre elas fatores que 

propiciam uma maior mortalidade hospitalar.  Existem evidências de que a liberação de 

mediadores inflamatórios é menor nos pacientes que são submetidos ao procedimento 

TAVR, mesmo que os índices de lesão miocárdica evidenciado pela troponina não 

apresente diferenças significativas.21  
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Por fim, observa-se que os resultados obtidos nessa metanálise evidenciam a favor 

do uso da TAVR como método intervencionista preferencial em pacientes idosos 

portadores de EAS e de risco intermediário a alto. Ao comparar com os estudos 

PARTNER (1,2 e 3),22,23,24,25 US Core Valve,26 US pivot trial,27 e NOTION trial;28 

observa-se resultados melhores com uso da TAVR em 4 desses estudos,23,25,26,27 e 

resultados semelhantes em 3 desses estudos;22,24,28, dessa forma demonstrando uma 

tendência de melhores respostas terapêuticas com emprego do método intervencionista 

percutâneo. Deve-se considerar também um marco importante o estudo PARTNER 3,25 

que evidencia o benefício do uso da TAVR como método de melhor resposta em pacientes 

de baixo risco cirúrgico, podendo até futuramente ser evidenciado a TAVR como método 

de escolha para tratamento de qualquer estenose aórtica sintomática. 

 Com isso, evidencia-se um verdadeiro avanço para a abordagem terapêutica 

desses pacientes com um método que proporcionará uma diminuição da mortalidade 

relacionada a intervenção dessa patologia. 
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Conclusão 

A análise geral do estudo que o emprego da TAVR possuiu resultados superiores 

a SAVR no manejo dos pacientes portadores de EAS de risco intermediário a alto, 

propondo-se ser a melhor modalidade terapêutica esperada para diminuir a 

morbimortalidade dessa patologia. 
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