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RESUMO 

 

 

INTRODUÇÃO: A incompatibilidade paciente-prótese (IPP) é considerada se uma 

prótese de valva cardíaca tem gradiente de pressão transprotético elevado e área 

valvar indexada reduzida, mas funcionamento normal dos folhetos ou discos. A IPP 

pode ocorrer nas próteses em posição mitral ou aórtica, pode causar repercussão 

clínica e hemodinâmica e modificar o prognóstico dos pacientes. Na posição mitral 

os dados ainda são restritos e com controvérsias. O objetivo deste estudo foi 

analisar a incidência e as características clínicas e ecocardiográficas da IPP em 

pacientes com prótese em posição mitral ou aórtica. MÉTODO: Foram incluídos 

pacientes de ambos os gêneros com mais de 18 anos de idade com prótese valvar 

biológica ou mecânica em posição mitral ou aórtica em acompanhamento 

ambulatorial desde fevereiro de 2010. Na posição mitral a IPP foi considerada 

discreta se a área valvar indexada era superior a 1,2 cm2/m2, moderada se entre 0,9 

cm2/m2 e 1,2 cm2/m2 e importante se menor ou igual a 0,9 cm2/m2. Na posição 

aórtica a IPP era discreta se a área valvar indexada fosse  0,85 cm2/m2, moderada 

se entre 0,65 e 0,85 cm2/m2 e importante se  a 0,65 cm2/m2. Variáveis clínicas e 

ecocardiográficas foram comparadas entre os grupos de pacientes com IPP 

moderada ou importante (IPPM2 para prótese em posição mitral ou IPPAO2 para 

prótese em posição aórtica) e os com IPP discreta (IPPM1 para prótese em posição 

mitral ou IPPAO1 para prótese em posição aórtica). Os dados foram analisados com 

os testes de Mann-Whitney, teste t-Student para amostras independentes, Qui-

quadrado de Pearson e extensão do teste Exato de Fisher; significante se p  5%.  
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RESULTADOS: no total, 119 pacientes foram incluídos no estudo. Entre os 60 

pacientes (64  9 anos; 36 mulheres) com prótese em posição aórtica 29 eram 

biológicas (1 por implante percutâneo) e 31 mecânicas. A IPPAO2 foi diagnosticada 

em 12 pacientes (20%). Os pacientes com IPPAO2 tiveram área valvar (média de 

0,66 cm²/m²) e gradiente de pressão médio (média de 24 mmHg) maiores que os 

com IPPAO1 (área valvar de 1,2 cm²/m² e gradiente médio de 16 mmHg). Não houve 

diferença da idade, da superfície corpórea e na incidência de fibrilação atrial entre os 

pacientes com IPPAO2 e IPPAO1. A proporção de pacientes em classe funcional II e 

III no grupo IPPAO2 (8 pacientes; 67%) foi significantemente maior que no grupo 

IPPAO1 (10 pacientes; 17%) (p<0,001). Não houve diferença significante na 

proporção de estenose ou insuficiência aórtica pré-operatória nem de prótese 

mecânica ou biológica. O tamanho (medianas de 23 x 25 mm) e a área efetiva 

prevista (medianas de 1,68 x 2,03 cm2) das próteses dos pacientes com IPPAO2 

foram menores (p=0,0038; p=0,0013) que os pacientes com IPPAO1. O volume do 

átrio esquerdo foi maior nos pacientes com IPPAO2 que no grupo IPPAO1 (51  16 

mL/m2 x 40  12 mL/m2; p= 0,002) assim como a espessura septal (10,9  1,2 mm x 

10  1,5 mm; p= 0,018) e da parede do ventrículo esquerdo (10,8  1,3 mm x 0,99  

1,4 mm; p= 0,046). Não houve diferença significante do índice de massa (121  38 

mg/m2 x 104  25 mg/m2; p=0,058) e da fração de ejeção (55,6  6% x 57,5  8,7%; 

p=0,11) do VE. Entre os 66 pacientes com prótese mitral (55,18 ± 9,24 anos, 39 

mulheres) a IPPM2 foi diagnosticada em 26 pacientes (39%); 17 eram próteses 

biológicas e 49 eram mecânicas. Os pacientes com IPPM2 tiveram as médias da 

área valvar indexada (1,0 cm²/m²) e do gradiente médio (6,73 mmHg) maiores que 

nos pacientes com IPPM1 (1,31 cm²/m² e 4,63 mmHg); p<0,001 para ambos. Não 

houve diferença na superfície corpórea entre os grupos. A proporção de classe 
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funcional II ou III nos pacientes com IPPM2 (10 pacientes; 38,26%) foi 

significantemente maior que nos com IPPM1 (2 pacientes; 5%) (p < 0,001). Não 

houve diferença significante na proporção de estenose ou insuficiência mitral pré-

operatória nem de fibrilação atrial entre os grupos. A proporção de pacientes com 

prótese mecânica no grupo IPPM2 (24 pacientes; 92,3%) foi maior que no grupo 

IPPM1 (23; 57,5%) (p=0,002). O tamanho (medianas de 25 x 25 mm) e a área 

efetiva prevista (medianas de 1,76 x 1,93 cm2) das próteses dos pacientes com 

IPPM2 não foram diferentes (p=0,93; p=0,80) dos pacientes com IPPM1. Não houve 

diferença significante das medidas ecocardiográficas das cavidades esquerdas e 

direitas incluindo função sistólica de ambos os ventrículos, veia cava inferior e 

pressão pulmonar entre os grupos IPPM2 e IPPM1.  

CONCLUSÕES:  

O percentual de IPP moderada ou importante de prótese aórtica foi de 20% e da 

mitral de 39%. Os pacientes com IPP moderada ou importante de prótese mitral ou 

aórtica eram mais sintomáticos que os com IPP discreta. A IPP de prótese aórtica ou 

mitral não teve relação com o tipo de doença valvar que era a razão da cirurgia. Os 

pacientes com IPP moderada ou importante de prótese mitral tinham mais próteses 

mecânicas que os com IPP discreta. O tamanho e a área efetiva prevista da prótese 

tiveram relação com IPP de prótese aórtica. As variáveis ecocardiográficas não 

foram diferentes nos pacientes com IPP mitral.  
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Os pacientes com IPP moderada ou importante de prótese aórtica tiveram 

espessura miocárdica do ventrículo esquerdo maior que os pacientes com IPP 

discreta. 
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ABSTRACT  

INTRODUCTION: Patient-prosthesis mismatch (PPI) is defined when a prosthetic 

heart valve has a high transprosthetic pressure gradient and reduced indexed valve 

area, but with normal leaflet or disks function. PPI can occur in prostheses in the 

mitral or aortic position, can cause clinical and hemodynamic repercussions and 

modify the patients prognosis. In the mitral position, the data are still restricted and 

controversial. The aim of this study was to analyze the incidence, clinical and 

echocardiographic characteristics of PPI in patients with prostheses in the mitral or 

aortic position. METHODS: Patients of both genders over 18 years of age with 

biological or mechanical valve prostheses in the mitral or aortic position in follow-up 

since February 2010 were included. In the mitral position, PPI was considered mild if 

the indexed valve area was greater than 1.2 cm2/m2, moderate if between 0.9 cm2/m2 

and 1.2 cm2/m2 and important if less than or equal to 0.9 cm2/m2. In the aortic 

position, PPI was mild if the indexed valve area was   0.85 cm2/m2, moderate if 

between 0.65 and 0.85 cm2/m2 and important if   to 0.65 cm2/m2. Clinical and 

echocardiographic variables were compared between groups of patients with 

moderate or severe PPI (IPPM2 for mitral prosthesis or IPPAO2 for aortic prosthesis) 

and those with mild PPI (IPPM1 for mitral prosthesis or IPPAO1 for aortic prosthesis). 

Data were analyzed using the Mann-Whitney test, Student's t test for independent 

samples, Pearson's Chi-square and Fisher's Exact test extension; significant if p < 

5%. RESULTS: In total, 119 patients were included in the study. Among the 60 

patients (64  9 years; 36 women) with prosthesis in the aortic position, 29 were 

biological (1 percutaneous implant) and 31 were mechanical. IPPAO2 was diagnosed 

in 12 patients (20%). Patients with IPPAO2 had valve area (mean 0.66 cm²/m²) and 

mean pressure gradient (mean 24 mmHg) greater than those with IPPAO1 (valve 
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area 1.2 cm²/m² and mean gradient 16 mmHg). There was no difference in age, body 

surface area and incidence of atrial fibrillation between patients with IPPAO2 and 

IPPAO1. The proportion of patients in functional class II and III in the IPPAO2 group 

(8 patients; 67%) was significantly higher than in the IPPAO1 group (10 patients; 

17%) (p<0.001). There was no significant difference in the proportion of preoperative 

aortic stenosis or insufficiency in mechanical or biological prosthesis. The size 

(medians of 23 x 25 mm) and the predicted effective area (medians of 1.68 x 2.03 

cm2) of the prostheses of the patients with IPPAO2 were smaller (p=0.0038; 

p=0.0013) than the patients with IPPAO1. Left atrial volume was greater in patients 

with IPPAO2 than in the IPPAO1 group (51   16 mL/m2 x 40  12 mL/m2; p=0.002) 

as well as septal thickness (10.9   1.2 mm x 10   1.5 mm; p=0.018) and the left 

ventricular wall (10.8   1.3 mm x 0.99  1.4 mm; p= 0.046). There was no significant 

difference in mass index (121   38 mg/m2 x 104   25 mg/m2; p=0.058) and ejection 

fraction (55.6   6% x 57.5   8.7%; p =0.11) of the LV. Among the 66 patients with 

mitral valve prosthesis (55.18 ± 9.24 years) IPPM2 was diagnosed in 26 patients 

(39%); 17 were biological prostheses, 49 were mechanical carriers. Patients with 

IPPM2 had the means of indexed valve area (1.0 cm²/m²) and mean gradient (6.73 

mmHg) higher than in patients with IPPM1 (1.31 cm²/m² and 4.63 mmHg); p<0.001 

for both. There was no difference in body surface between the groups. The 

proportion of functional class II or III in patients with IPPM2 (10 patients; 38.26%) 

was significantly higher than in those with IPPM1 (2 patients; 5%) (p < 0.001). There 

was no significant difference in the proportion of preoperative mitral stenosis or 

regurgitation or atrial fibrillation between the groups. The proportion of patients with 

mechanical prosthesis in the IPPM2 group (24 patients; 92.3%) was higher than in 

the IPPM1 group (23; 57.5%) (p=0.002). The size (medians of 25 x 25 mm) and the 
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predicted effective area (medians of 1.76 x 1.93 cm2) of the prostheses of the 

patients with IPPM2 were not different (p=0.93; p=0.80) of the patients with IPPM1. 

There was no significant difference in echocardiographic measurements of the left 

and right cavities including systolic function of both ventricles, inferior vena cava and 

pulmonary pressure between IPPM2 and IPPM1 groups.  

CONCLUSION: 

The percentage of moderate or important PPI of aortic prosthesis was 20% and of 

the mitral valve was 39%. Patients with moderate or severe PPI from mitral or aortic 

prostheses were more symptomatic than those with mild PPI. Aortic or mitral 

prosthesis PPI was not related to the type of valve disease that was the reason for 

the surgery. Patients with moderate or severe PPI of mitral prosthesis had more 

mechanical prosthesis than those with mild PPI. The size and predicted effective 

area of the prosthesis were related to the PPI of the aortic prosthesis. 

Echocardiographic variables were not different in patients with mitral PPI. Patients 

with moderate or severe PPI of aortic prosthesis had greater left ventricular 

myocardial thickness than patients with mild PPI. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

Segundo Yacoub et al1,2, aproximadamente 300.000 próteses de valvas 

cardíacas são implantadas a cada ano em todo o mundo. Com o aumento da 

expectativa de vida da população, este número pode superar 850.000 em 2050.2 

Como exemplo do impacto deste procedimento, é conhecido que os pacientes 

sintomáticos submetidos a correção cirúrgica da estenose aórtica com implante de 

prótese apresentam melhora dos sintomas e da função sistólica do ventrículo 

esquerdo após 18 meses do procedimento.3,4 Ruel e colaboradores analisaram uma 

coorte com 2.348 pacientes submetidos à cirurgia para troca valvar aórtica entre 

1970 e 2002, com um tempo de seguimento máximo de 32,4 anos. O tempo livre de 

reoperação para pacientes foi de 96,2%, 94,1% e 93,8% para 10, 15 e 20 anos 

respectivamente; o que indica o impacto na sobrevida dos pacientes.5 

 

Cerca de 90 mil próteses são implantadas por ano nos Estados Unidos, com 

predomínio das biológicas em relação às mecânicas.6,7 Alguns fatores contribuem 

para maior preferência de próteses biológicas. Isto se deve às melhorias na 

produção das mesmas com maior durabilidade, além do fato de não requererem de 

uso de anticoagulantes orais por longo tempo. Atualmente, há também a opção do 

implante de biopróteses por via transcateter como tratamento para estenose aórtica 

importante, principalmente nos idosos.6,8 No Brasil, segundo levantamento do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), 17,4% das 

cirurgias cardiovasculares de alta complexidade são para implante de prótese 

valvar.9 

 

Uma metanálise não mostrou diferença de mortalidade entre pacientes que 

tiveram implante de prótese biológica ou mecânica; no entanto, o risco de 

sangramento foi maior naqueles que receberam prótese mecânica e o risco de 

reoperação foi maior naqueles que receberam prótese biológica.8 
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Apesar da melhora do perfil hemodinâmico, da durabilidade, da redução da 

trombogenicidade e das técnicas cirúrgicas de implante, as próteses valvares 

cardíacas ainda estão sujeitas a complicações. Essas complicações são bem 

conhecidas e incluem disfunção estrutural da prótese, ou seja, alterações intrínsecas 

como ruptura de folheto ou degeneração com calcificação, ou disfunção estrutural 

como vazamento paraprotético ou o mau posicionamento. 2,10 

 

Fatores como invasão do tecido circundante, crescimento de “pannus” e até 

ocorrência de trombo no anel da válvula mecânica podem levar à redução da área 

valvar. Para próteses mecânicas, a disfunção hemodinâmica pode ocorrer por 

oclusão ou ruptura dos elementos móveis, perda de mobilidade do folheto não 

devida a trombo, pannus ou vegetação, ou variação do funcionamento do modelo 

bola-gaiola (próteses Starr-Edwards). Para próteses biológicas, a disfunção 

hemodinâmica, usualmente ocorre pela calcificação ou rotura dos folhetos, mas 

pode ser também pelo comprometimento de um dos elementos da endoprótese.11 

 

Na maioria das publicações, o risco de reoperação começa a aumentar após 

10 anos da primeira cirurgia para implante de prótese valvar e aumenta 

progressivamente ao longo do tempo.12 

 

O estudo de Peterseim et al. não demonstrou diferença significativa entre 

prótese biológica e prótese mecânica no risco de reoperação para pacientes com 

idade superior a 65 anos (p=0,4).13 Já no estudo de Lund et al, apenas endocardite 

(P<0,001) e níveis séricos de creatinina superiores a 2 mg/dL (p=0,044) foram 

associados significativamente a nova troca valvar .14 

 

Hammermeister et al. encontraram maiores taxas  de reoperação para 

pacientes com próteses biológicas em comparação com mecânicas (29±5% versus 

10±3%, p=0,004).15  
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No ensaio clínico de Oxenham et al., o risco de reoperação foi maior após 12 

anos para os pacientes que receberam a prótese biológica (11,3±3,6% para 

biológica versus 4,2±2,1% para mecânica, p<0,0001).16 Stassano et al. também 

observaram que a reoperação foi mais frequente no grupo submetido a implante de 

prótese biológica, em concordância com os demais estudos apresentados 

(P=0,003).17 

 

Outra condição que pode ocorrer com as próteses de valvas cardíacas é a 

incompatibilidade paciente-prótese (IPP). Esta é considerada uma alteração não 

estrutural porque não é uma disfunção intrínseca da prótese.2,18 A IPP deve ser 

identificada por um parâmetro que leva em consideração tanto o desempenho 

hemodinâmico esperado da prótese quanto às necessidades de débito cardíaco do 

paciente, em grande parte relacionados à superfície corporal19. O desequilíbrio entre 

essas duas variáveis é o que determina os altos gradientes de pressão 

transprotético que corresponde a expressão inicial da IPP.20  

 

A IPP foi descrita inicialmente em 1978 por Rahimtoola, que a partir de 

observações de casos desenvolveu um conceito muito importante para melhorar o 

acompanhamento dos pacientes submetidos à troca valvar. No entanto, a 

importância clínica deste conceito ainda permanece discutível após vários anos. 21 

 

Conforme o artigo original “a incompatibilidade pode ser considerada quando 

a área efetiva da prótese valvar cardíaca, após a inserção no paciente, é menor do 

que a de uma valva nativa normal, na ausência de disfunção de prótese”. Todas as 

próteses valvares cardíacas têm áreas efetivas menores do que as valvas nativas 

normais e, portanto, são inerentemente estenóticas. A IPP é geralmente leve a 

moderada e, muitas vezes, sem significância clínica imediata.21 Apesar da prótese 

ter estrutura, abertura e fechamento normais, a área efetiva de fluxo é pequena em 

relação ao desejado para a superfície corpórea do paciente e resulta em gradientes 

de pressão transprotéticos elevados.2 
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A forma como é descrito o tamanho das próteses de valvas cardíacas causa 

certa confusão. O tamanho, em geral descrito em milímetros, corresponde às 

dimensões do local do paciente onde será inserida a prótese e não tem relação com 

os demais parâmetros que representam o desempenho hemodinâmico interno da 

prótese.22 Conforme um posicionamento publicado em 2019 pela Sociedade dos 

Cirurgiões Torácicos, Associação Americana para Cirurgia Torácica e Associação 

Europeia para Cirurgia Torácica e Cardíaca algumas definições das dimensões das 

próteses cardíacas são relatadas. O diâmetro do orifício interno é o menor diâmetro 

dentro da prótese em que o fluxo passa. A área geométrica é a área entre as bordas 

livres dos folhetos abertos de uma prótese biológica ou a área entre o anel e os 

discos de uma prótese mecânica. Esta seria a área teoricamente disponível para o 

fluxo, porém deve ser diferenciada da área interna do orifício que é calculada com 

base no diâmetro interno. A área geométrica interna é usualmente menor, pois o 

diâmetro desconsidera o pequeno espaço ocupado pelos folhetos junto ao anel. 

Outro parâmetro é a área efetiva de fluxo da prótese que é determinada em vivo e 

corresponde à menor área de fluxo pela prótese que ocorre devido à contração do 

fluxo ao passar pela prótese. 22  

 

Desde a descrição inicial, diversos estudos foram publicados com o objetivo 

de entender a situação hemodinâmica e conhecer as consequências clínicas.23,24 

Para o diagnóstico da incompatibilidade paciente-prótese recomenda-se o cálculo da 

área valvar efetiva, preferencialmente com ecocardiograma Doppler pelo método da 

continuidade nas próteses em posição aórtica. Há ainda certa controversa do 

método para estimar a área das próteses em posição mitral. O critério para definição 

da incompatibilidade paciente-prótese também é questionado na literatura. Pode-se 

usar o valor absoluto da área valvar e seguir os mesmos critérios de gravidade da 

estenose das valvas nativas ou corrigir a área valvar pela área de superfície corporal 

do paciente que é o mais usado atualmente. 25 
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Com base nestes critérios, na posição aórtica definem-se IPP moderada se a 

área do orifício da prótese valvar indexada à área da superfície corporal do paciente 

for entre 0,65 e 0,85 cm2/m2 e IPP importante se igual ou menor a 0,65 cm2/m2.26 

Para as próteses em posição mitral, considera-se IPP moderada se a área valvar for 

entre 0,9 cm2/m2 e 1,2 cm2/m2 e IPP importante se menor que 0,9 cm2/m2.27,28 

Outros parâmetros usados são a área efetiva projetada indexada e a área 

geométrica da prótese. A área efetiva projetada é obtida com base em dados do 

tamanho e modelo da prótese derivados de medidas em pacientes e em modelos “in 

vitro”. Tem correlação variável com a área efetiva calculada e baixa acurácia para o 

diagnóstico de IPP. Bleiziffer et al. investigaram a correlação entre a área projetada 

e a área efetiva calculada em pacientes e obtiveram uma relação fraca em 

comparação com seus dados institucionais (r = 0,62) bem como com dados já 

publicados (r = 0,53).29 A área geométrica da prótese é determinada com base em 

medidas internas diretas conforme o tipo e é conhecida antes do implante; a área 

geométrica não considera a resistência dos folhetos ou discos ao fluxo sanguíneo 

nem as mudanças que as próteses sofrem após implante. Este parâmetro não 

parece ser capaz de identificar IPP.30 

 

A prevalência de IPP moderada varia de 20% a 70% e da IPP importante de 

2% a 20% após a troca valvar aórtica.2,31 Segundo Munoz-Garcia et al, o implante 

transcateter de prótese aórtica (TAVI) está associada a uma menor prevalência de 

IPP, especialmente IPP importante, comparada com a  troca valvar cirúrgica.2,32 Em 

outro estudo conduzido por Pibarot, a incidência de IPP foi menor com TAVI do que 

com próteses implantadas por cirurgia convencional, particularmente em pacientes 

com anel valvar pequeno. Nombela-Franco et al especula que esta diferença pode 

estar relacionada ao fato de que nas próteses implantadas por via transcateter 

(TAVI) os folhetos são fixados diretamente num “stent”.33  
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Além do “stent” ser mais fino que o anel das próteses biológicas de implante 

cirúrgico após a expansão ele adere totalmente à parede da aorta e na região do 

espaço anular e proporciona maior espaço ao fluxo sanguíneo; principalmente 

quando implantado em anel aórtico pequeno. Essa diferença pode estar relacionada 

ao desempenho hemodinâmico superior das valvas implantadas por via percutânea.2 

 

A IPP tem sido associada com a maior mortalidade precoce e tardia após 

troca valvar aórtica. Em uma meta-análise compreendendo 34 estudos que incluíram 

27.186 pacientes e 133.141 pacientes-ano, IPP moderada e importante aumentou a 

mortalidade por todas as causas (razão de risco, 1,19 e 1,84, respectivamente) e 

mortalidade cardiovascular em geral (razão de risco, 1,32 e 6,46, respectivamente). 

Essas relações foram consistentes ao longo do acompanhamento de longo prazo de 

12 anos.34 

 

Pacientes submetidos à cirurgia com implante de prótese aórtica e com 

diagnóstico de IPP têm pior classe funcional e capacidade de exercício, menor 

redução da hipertrofia ventricular esquerda, maior frequência cardíaca, mais 

reinternações e sobrevida reduzida após troca valvar aórtica quando comparados 

com pacientes sem IPP, de acordo com metanálise publicada por Head e 

colaboradores.2,35 

 

Estudos prévios mostraram aumento de mortalidade com troca valvar aórtica 

em pacientes com IPP moderada a importante, como também ratificado por Mothy.36 

Milano e colaboradores, entretanto, não mostram um impacto negativo em pacientes 

com IPP moderada em pacientes com próteses mecânicas em posição aórtica em 

relação a sobrevida, embora tenha uma amostra de apenas 8 pacientes com IPP 

importante.37 Takagi e colaboradores relatam que a IPP importante e a moderada 

estão associadas a um aumento de 1,8 e 1,2 vezes na mortalidade, 

respectivamente.2,38,39 
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Em coorte de 2154 pacientes que foram submetidos à troca valvar aórtica, 

Rao e colaboradores mostraram que a mortalidade após 30 dias era maior em 

pacientes com IPP moderada a importante (7.9% x 4.6%, p = 0.03). Na análise 

multivariada, a IPP foi preditor independente de mortalidade apenas em longo prazo, 

porém não teve relevância no curto prazo. No entanto, não houve distinção dos 

dados quanto à função do ventrículo esquerdo e foram usadas análises da área 

valvar projetada ao invés do método mais recomendado que é o cálculo da área 

valvar indexada.40 Blais e colaboradores demonstram que tanto a IPP moderada 

quanto a IPP importante são preditores independentes de mortalidade no curto 

prazo, embora seja menor na IPP moderada que na IPP importante.41Em estudo de 

Vito e colaboradores, a IPP grave foi associada com maior número de reinternações 

hospitalares por motivos cardiovasculares.42 A IPP moderada ou importante ocorreu 

em mais de 70% dos pacientes que foram submetidos a troca valvar devido 

estenose aórtica. Esta prevalência significativa pode ter várias causas: desde a 

superfície corpórea geralmente menor da população mediterrânea, pacientes com 

estenose aórtica com anel aórtico relativamente pequeno proporcionalmente ao 

tamanho do corpo e idade mais avançada dos pacientes (estenose aórtica por 

degeneração calcífica é a etiologia mais prevalente em pacientes idosos).  

Nesse estudo, as próteses aórticas implantadas eram metálicas em 705 

pacientes (29,3%) e biológicas em 1.699 pacientes (70,7%). IPP grave ocorreu 

independentemente se a prótese era biológica (171 / 1699–10,1%) ou metálica (68 / 

705–9,6%) (p = 0,8). Pacientes que tiveram IPP grave eram mais idosos e tinham 

maior superfície corporal. Pacientes com IPP moderada tiveram maior incidência de 

insuficiência mitral concomitante e doença arterial coronariana.42 

 

Outros estudos observaram que a IPP grave também pode ocorrer em 

pacientes com implante percutâneo transcateter em prótese biológica prévia em 

posição aórtica (procedimento “valve-in-valve”). Este procedimento relacionou- se 

com maior incidência de gradiente residual elevado, menor capacidade funcional 

dos pacientes e aumento do risco de mortalidade.2,41 
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Pibarot e colaboradores mostraram que a IPP está associada à persistência 

da hipertrofia do ventrículo esquerdo e com aumento da mortalidade em 2 anos em 

pacientes de alto risco operados de estenose aórtica grave que foram submetidos a 

troca valvar. Uma hipótese considerada para explicar o aumento da mortalidade 

associada com IPP neste cenário é que a persistência da hipertrofia ocasionou um 

distúrbio no fluxo de reserva coronária no pós operatório.2 

 

Considerando o impacto da IPP na sobrevida, na redução da capacidade 

funcional, no aumento da taxa de hospitalização por insuficiência cardíaca e na 

durabilidade da prótese, o implante cirúrgico de uma prótese, principalmente na 

posição aórtica, deve ser planejado para evitar IPP importante. Segundo Pibarot, 

mesmo IPP moderada deve ser evitada em pacientes com disfunção sistólica do VE; 

hipertrofia importante do VE; estenose aórtica de baixo fluxo e baixo gradiente ou 

insuficiência mitral concomitante.42 

 

A IPP pode ocorrer também nas próteses em posição mitral. Em 1981, 

Rahimtoola et al. relataram um caso de IPP com hipertensão pulmonar persistente e 

insuficiência cardíaca direita após cirurgia de troca valvar mitral. Posteriormente, 

outros estudos analisaram a IPP após a troca da valva mitral. 43,44 Chen e 

colaboradores descreveram incidência de IPP após a troca mitral de 31,84%, o que 

foi inferior aos dados relatados nos estudos relevantes na literatura.44 Shi e 

colaboradores mostraram em 1006 pacientes submetidos a troca da valva mitral 

incidência de IPP moderada de 53% e importante de 13%. Pacientes com IPP foram 

mais encontrados no sexo masculino (62%, p <0,0001) e obesos (56%, p <0,0001).45  

 

A diferença entre os estudos de Chen e Shi pode estar relacionada à baixa 

estatura, menor peso e pequena área de superfície corpórea que foram incluídos do 

estudo de Chen realizado na China.44,45 As consequências da IPP na posição mitral 

são motivo de controvérsia na literatura, com resultados bem diferentes sobre seu 

real impacto. Um dos grandes fatores de confusão na análise da IPP em próteses 

mitrais é o método do cálculo da área valvar indexada.46 
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 Em um estudo recente, Cho e colaboradores buscaram elucidar o efeito do 

cálculo da área valvar indexada de acordo com o método utilizado e o que isso 

impacta na incidência da IPP após troca valvar mitral. Diferenças substanciais foram 

vistas; a incidência de IPP variou de 7% quando a medida era feita pelo método do 

tempo da meia pressão para 49% quando obtida pelo cálculo da equação da 

continuidade.47 Nesse estudo a IPP moderada a importante teve correlação com 

aumento da pressão da artéria pulmonar apenas quando a área valvar foi obtida 

pela equação de continuidade. Dumesnil e colaboradores também observaram que 

o método do tempo de meia pressão superestima a área valvar indexada quando 

comparada com a equação de continuidade.48 

 

Em geral, o anel mitral de valvas nativas permite o implante de uma prótese 

valvar de tamanho adequado. Porém, no estudo de Chen et al mais de 65% dos 

pacientes foram operados devido a doença valvar mitral de causa reumática. É 

possível que as alterações da valva mitral decorrentes da doença reumática como 

fusão e até calcificação do anel mitral com consequente redução das dimensões do 

anel valvar e do ventrículo esquerdo, principalmente na estenose mitral, possam 

dificultar o implante de prótese em posição mitral com tamanho maior e mais 

adequada aos pacientes.44 No leste Asiático, região em que a estenose mitral de 

etiologia reumática ainda é prevalente, o anel valvar mitral é relativamente menor; 

portanto, mais pacientes poderão desenvolver a IPP.  

 

A idade desses pacientes é consideravelmente menor do que a dos pacientes 

com doença degenerativa que predomina nos países ocidentais.48 Vale considerar 

que o implante de uma prótese valvar em posição mitral de tamanho maior pode 

causar restrição do movimento da valva, ruptura da parede posterior do ventrículo 

esquerdo ou arritmias e é necessário o alargamento do anel mitral que raramente é 

realizado neste tipo de cirurgia.49 
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A IPP após a substituição da valva mitral pode causar graus variáveis de 

estenose com gradiente de pressão transvalvar elevado, aumento da pressão atrial 

esquerda e congestão pulmonar e eventualmente insuficiência cardíaca direita.49 No 

estudo de Chen e colaboradores, a duração do uso da ventilação mecânica, a 

duração da internação na UTI e o tempo de permanência hospitalar foram maiores 

no grupo com IPP do que no grupo sem IPP (p <0,05).44 

 

No estudo de Castro e colaboradores, a definição de IPP mitral foi baseada 

na área do orifício geométrico interno da válvula protética indexada para área de 

superfície corpórea. A avaliação do tamanho da válvula protética para definição de 

IPP por si só não corresponde aos gradientes de pressão transvalvares; são as 

propriedades hemodinâmicas de um determinado tipo e tamanho de prótese com 

sua área indexado à superfície corpórea que podem definir a IPP.50 

 

No Brasil, há poucos estudos sobre a incidência e impacto da IPP. Oliveira et 

al numa análise em pacientes com prótese aórtica observaram 17% dos pacientes 

com IPP com área valvar indexada abaixo de 0,75 cm2/m2: nesta casuística, não 

houve aumento da mortalidade durante 10 anos.51 

 

Algumas características são encontradas nos pacientes brasileiros, como a 

maior prevalência de febre reumática, indivíduos com área de superfície corporal 

pequena e implante de próteses com áreas não relatadas nas descrições cirúrgicas 

sem os valores de referência indicados nas diretrizes.51 

 

Oliveira e colaboradores descreveram menor prevalência de IPP em  

pacientes brasileiros com anel aórtico pequeno (16,8%). No entanto, seus pontos de 

corte para a definição de IPP foram diferentes de estudo conduzido por Otto et 

al.51,52  
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Nesse estudo, a estenose aórtica degenerativa foi a principal causa de 

valvopatia aórtica (cerca de 50%). No entanto, a prevalência da causa reumática foi 

de 19%, mais alta em comparação com aos dados de países desenvolvidos e foi 

uma variável independente de risco de IPP importante. No estudo de Otto et al, a 

incidência de IPP importante foi de 33,4% e moderada de 36,2%. Pacientes com 

IPP importante foram mais jovens e com maior IMC. 51,52. 

 

Em nosso meio, diversos tipos de próteses são usadas nos pacientes com 

doença valvar grave que requerem tratamento cirúrgico. São próteses importadas, 

particularmente as mecânicas, mas há também próteses nacionais, principalmente 

do tipo biológicas. Como visto, há poucos relatos de IPP em nosso meio, tanto de 

próteses em posição mitral quanto aórtica. Conhecer a incidência e as 

características clínicas de IPP em nosso meio é passo importante para reconhecer o 

problema clínico e propor medidas para evitar. Na diretriz de 2020 sobre valvopatias 

da Sociedade Brasileira de Cardiologia 53, a IPP é citada apenas de forma 

tangencial e como causa de “disfunção de prótese valvar”. Além disso, não faz 

distinção entre próteses mitrais e aórticas nos valores da área valvar indexada, o 

que mostra como o tema não tem tido a atenção necessária. Já nas recomendações 

de avaliação das próteses valvares pelo Departamento de Imagem Cardiovascular 

da Sociedade Brasileira de Cardiologia54, o tema ganha mais destaque. Indica a 

distinção entre próteses mitrais e aórticas, correlaciona com o índice de massa 

corpórea e sugere fluxograma semelhante à de outras recomendações 

internacionais. No entanto, não tem recomendações de como fazer o cálculo da 

área valvar para diagnóstico de IPP. 
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2-OBJETIVOS 

 

O objetivo do estudo foi analisar as características clínicas e ecocardiográficas 

da incompatibilidade paciente-prótese numa coorte de pacientes com prótese de valva 

cardíaca. 

 

3-MÉTODOS 

 

Foram incluídos pacientes de ambos os gêneros com mais de 18 anos de idade 

com prótese valvar biológica ou mecânica em posição aórtica ou mitral em 

acompanhamento ambulatorial desde fevereiro de 2010, independentemente do 

número de cirurgias prévias. Foram incluídos os pacientes com prótese valvar 

identificados no prontuário eletrônico. Tais pacientes já tinham os gradientes 

transvalvares prévios elevados definidos pelo ecocardiograma anterior após a cirurgia 

e que tinham seguimento regular ambulatorial. Foram excluídos os pacientes que já 

tinham disfunção de prótese comprovada ou cujos dados clínicos e ecocardiográficos 

prévios não permitiam avaliar a situação hemodinâmica da prótese valvar. O estudo 

foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Instituição; os pacientes e/ou seus 

responsáveis foram devidamente informados quanto à natureza do estudo e 

assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 3). 

 

             3.1 - Avaliação clínica 

 

A avaliação clínica foi realizada em consulta ambulatorial e em conjunto com 

análise do prontuário eletrônico e/ou físico obtido junto ao arquivo hospitalar.  
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Foram obtidos e anotados: identificação (iniciais dos nomes) com registro 

hospitalar, gênero, idade, área de superfície corpórea e índice de massa corporal 

(IMC), antecedentes médicos como a doença valvar que motivou o implante da 

prótese, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, fibrilação atrial, doença 

renal crônica, sintomas de insuficiência cardíaca com a classificação funcional 

segundo os critérios da New York Heart Association (NYHA), e outros sintomas 

como angina, síncope, palpitações e edema. Com base no tipo, marca e tamanho 

da prótese informada nos prontuários dos pacientes foi obtida a área efetiva prevista 

das próteses conforme dados da literatura ou do fabricante.55,56 

 

3.2 – Ecocardiograma 

 

O estudo ecocardiográfico foi realizado com aparelho Vivid 7 (General 

Eletric), com transdutor de 1 a 5 MHz. Foi utilizada derivação eletrocardiográfica 

simultânea. Os planos de imagem utilizados e a obtenção das medidas das 4 

cavidades cardíacas, bem como a análise dos parâmetros de função sistólica dos 

ventrículos e das valvas e próteses valvares seguiram as recomendações recentes 

da Sociedade Americana de Ecocardiografia.   

 

3.2.1- Cavidades cardíacas 

 

Átrio direito: o tamanho do átrio direito foi avaliado através da medida do 

volume indexado pela área da superfície corpórea do paciente (expresso em 

mL/m²). Esta medida foi obtida das imagens nos planos apical 4-câmaras em sístole 

pela regra de Simpson. Foram considerados anormais os valores superiores a 27 

mL/m² para mulheres e 32 mL/m² para homens.57 

  

Átrio esquerdo: o tamanho desta cavidade foi avaliado pelo diâmetro 

anteroposterior e pelo volume indexado. O diâmetro anteroposterior foi medido na 

imagem bidimensional no plano paraesternal longitudinal e ao final da sístole 

(expresso em mm); foram considerados anormais os valores superiores a 38 mm 

para mulheres e 40 mm para homens.  
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O volume foi obtido das imagens nos planos apical 4 e 2 câmaras pela regra de 

Simpson, em sístole e expresso corrigido pela área de superfície corporal do paciente 

(mL/m²). A medida foi considerada anormal se superior a 34 mL/m² para mulheres e 

homens. 58 

 

Ventrículo direito: tamanho do ventrículo direito foi analisado pelo diâmetro basal 

medido ao final da diástole na imagem apical em 4-câmaras e expresso em mm; foi 

considerado anormal se superior a 41 mm para homens e mulheres. A função sistólica 

foi avaliada por três métodos. O primeiro foi a variação percentual da área do 

ventrículo direito (FAC); esta foi obtida pela diferença entre a área diastólica e a área 

sistólica dividida pela área diastólica e expressa em percentagem; as áreas foram 

planimetradas nas imagens do plano apical 4-câmaras em diástole e sístole; foi 

considerada anormal se inferior a 35%.59 O segundo método foi a amplitude do 

deslocamento sistólico do anel tricúspide lateral; esta medida foi obtida a partir da 

imagem apical 4-câmaras e com o feixe de ultrassom do modo M direcionado paralelo 

ao eixo longitudinal do ventrículo direito e o mais perpendicular possível à região 

lateral do anel tricúspide; o valor foi expresso em mm e considerado anormal se 

inferior a 17 mm. O terceiro método utilizado foi a velocidade do deslocamento sistólico 

do anel tricúspide lateral com a técnica do Doppler tecidual espectral. Este foi também 

obtido a partir das imagens no plano apical 4-câmaras. Com o sistema de Doppler 

tecidual ativado a amostra de volume era posicionada na região lateral do anel 

tricúspide, o mais paralelo possível ao seu deslocamento sistólico; o valor foi expresso 

em cm/s; foi considerada anormal se inferior a 9,5 cm/s.59 
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Ventrículo esquerdo: desta cavidade foram obtidas as medidas dos diâmetros 

diastólico e sistólico e a espessura diastólica do septo ventricular e da parede lateral 

inferior. Estas medidas foram obtidas das imagens no plano paraesternal longitudinal 

e perpendiculares ao eixo longo da cavidade e imediatamente abaixo ou no nível 

das bordas dos folhetos da valva mitral. Para os homens, o diâmetro diastólico foi 

considerado normal até 58 mm e para mulheres até 52 mm. Com base nestas 

medidas foi calculada a massa do ventrículo esquerdo conforme recomendado pela 

Sociedade Americana de Ecocardiografia59; a massa foi corrigida pela área de 

superfície corporal dos pacientes (g/m2); foram considerados normais para mulheres 

os valores superiores a 95 g/m² e para os homens os valores acima de 115 g/m². O 

diâmetro sistólico foi considerado normal para homens até 39 mm e para mulheres 

até 34 mm. Foram medidos também os volumes diastólico e sistólico pela regra de 

Simpson nos planos apicais de 4 e 2 - câmaras; foram considerados anormais para 

homens volume diastólico superior a 150 ml e para mulheres acima de 106 ml. Com 

base nas medidas dos volumes era derivada a fração de ejeção do ventrículo 

esquerdo; foram considerados anormais os valores inferiores a 54% para as 

mulheres e 52% para os homens.60 

 

3.2.2 - Próteses e valvas nativas 

 

As próteses foram analisadas pelas características morfológicas e de 

mobilidade dos folhetos ou discos de maneira transversal com realização de exames 

ecocardiográficos. A análise foi complementada com as técnicas de Doppler 

espectral e em cores para obtenção dos parâmetros hemodinâmicos. A área valvar 

das próteses em posição mitral ou posição aórtica foi avaliada pela equação de 

continuidade e expressa em valores absolutos (cm2) e indexados pela área da 

superfície corporal (cm2/m2). 

 

Foram medidos também os gradientes de pressão transvalvares máximo e 

médio; durante a diástole para prótese em posição mitral e durante a sístole para 

prótese em posição aórtica. Os refluxos das próteses valvares foram analisados 

pelos métodos recomendados nas diretrizes da Sociedade Americana de 

Ecocardiografia61.  
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Nas valvas nativas foram analisados os aspectos morfológicos e dinâmicos 

nas imagens bidimensionais obtidas nos diversos planos ecocardiográficos em 

associação com os parâmetros de Doppler para diagnóstico e quantificação das 

estenoses e das insuficiências.  Para aqueles que possuíam tanto prótese em 

posição aórtica quanto em posição mitral, foram analisados de maneira 

independente em cada subgrupo. 

 

3.2.3 - Outras medidas ecocardiográficas 

 

A pressão sistólica do ventrículo direito e da artéria pulmonar foi estimada 

com base no gradiente de pressão entre o ventrículo direito e o átrio direito obtido da 

curva de velocidade do refluxo tricúspide com Doppler contínuo. 

 

Este último parâmetro foi adicionado ao valor estimado da pressão do átrio 

direito; a pressão sistólica na artéria pulmonar foi expressa em mmHg; foram 

considerados anormais os valores superiores a 35 mmHg ou se a velocidade da 

insuficiência tricúspide fosse superior a 2,8 m/s59. A veia cava inferior foi analisada 

no plano subcostal, expresso em milímetros.  

 

Foi medido o diâmetro, expresso em milímetros e considerado anormal se > 

21 mm; neste vaso foram também avaliadas a pulsatilidade e a variabilidade 

respiratória. Veia cava inferior com diâmetro até 21 mm e com colabamento 

inspiratório maior que 50% indicava pressão de átrio direito normal (de 0 a 5 

mmHg).59 
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3.3 - Diagnóstico de Incompatibilidade Paciente-Prótese 

 

Para as próteses em posição aórtica a suspeita de incompatibilidade 

paciente-prótese foi considerada se o gradiente de pressão médio através da 

prótese aórtica no ecocardiograma de rotina fosse superior a 20 mmHg e da prótese 

em posição mitral superior a 6 mmHg na ausência de alterações estruturais ou de 

movimento dos discos ou folhetos e de refluxo mais do que discreto ao 

ecocardiograma transtorácico com Doppler.  

 

Se necessário um ecocardiograma transesofágico de rotina poderia ser 

solicitado pela equipe médica assistente do paciente. 

 

Nos pacientes com suspeita de incompatibilidade paciente-prótese (IPP), um 

novo ecocardiograma foi realizado para determinar todos os parâmetros 

hemodinâmicos e ecocardiográficos necessários. O diagnóstico de IPP foi baseado 

na determinação da área valvar indexada pela área de superfície corporal. Para 

próteses em posição mitral a IPP foi considerada discreta, se a área valvar indexada 

era superior a 1,2 cm2/m2, moderada se entre 0,9 cm2/m2 e 1,2 cm2/m2, e importante 

se menor ou igual que 0,9 cm2/m2.  

 

Para próteses em posição aórtica foi considerada IPP discreta se a área 

valvar indexada tivesse valores acima de 0,85 cm2/m2, moderada se a área valvar 

indexada estivesse entre 0,65 a 0,85 cm2/m2, e importante se a área valvar indexada 

fosse menor ou igual 0,65 cm2/m2. 

 

Para as comparações realizadas no presente estudo, os graus moderado ou 

importante da incompatibilidade paciente-prótese foram considerados 

conjuntamente. 
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         3.4 - Análise Estatística 

 

Inicialmente os dados foram analisados e expressos com estatística descritiva 

como média e desvio-padrão para variáveis com distribuição normal e, mediana, 

valores mínimo e máximo para variáveis cuja distribuição não foi considerada normal 

pelos testes realizados. Os dados foram também expressos com frequências 

absoluta e relativa (porcentagem), além de gráficos de dispersão unidimensional e 

barras, quando pertinentes. As análises inferenciais empregadas na comparação 

dos dados, segundo a classificação de IPP foram Mann-Whitney62, teste t-Student 

para amostras independentes63, Qui-quadrado de Pearson e extensão do teste 

Exato de Fisher.64 

 

Em todas as conclusões obtidas através das análises inferenciais foi utilizado 

o nível de significância alfa igual ou inferior a 5%. 

 

Os dados foram digitados em planilhas Excel 2010 do Windows para o 

adequado armazenamento das informações. As análises estatísticas foram 

realizadas com o programa estatístico IBM-SPSS Statistics versão 24 e R versão 

3.6.3.65 
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4. RESULTADOS  

 

No prontuário eletrônico da instituição foram identificados 517 pacientes 

cadastrados desde 2010 dos quais 287 foram excluídos por dados incompletos e 

também por perda de seguimento no serviço. Após avaliação dos dados coletados 

em prontuários dos 230 pacientes restantes, 119 pacientes tinham dados clínicos 

(tabela 1), cirúrgicos e ecocardiográficos adequados para inclusão no estudo, além 

de acompanhamento ambulatorial regular. Assim, a amostra selecionada nesta 

pesquisa foi composta por 119 pacientes dos quais 72 (60,5%) eram mulheres e 47 

(39,5%) homens. 

 

Dos 119 pacientes, 90 (75,6%) estavam em classe funcional I, 22 (18,4%) em 

classe funcional II e 7 (5,8%) em classe funcional III; nenhum paciente estava em 

classe funcional IV. O ritmo cardíaco era sinusal em 74 pacientes (63,1%) da 

amostra e de fibrilação atrial em 45 pacientes (36.9%). 

  

As comorbidades observadas foram hipertensão arterial sistêmica em 98 

pacientes (82,4%), diabetes mellitus em 23 (19,3%) e doença renal crônica dialítica 

em 3 (2,5%) e não dialítica em 10 (8,4%). As medicações em uso eram varfarina em 

76 pacientes (63,9%), rivaroxabana em 2 (1,7%), betabloqueadores em 55 (45,3%), 

inibidor da enzima de conversão da angiotensina ou bloqueador do receptor da 

angiotensina em 74 (62,1%) e diuréticos em 39 (32,7%). A proporção dos pacientes 

com IPP moderada ou importante que usavam diuréticos foi maior do que nos com 

IPP discreta (66,7% x 31,4%, p< 0,001; teste exato de Fischer). Não houve diferença 

significante em relação aos demais medicamentos (Tabela 2). 

 

         As causas das doenças valvares que resultaram na substituição por prótese 

valvar foram reumática, degenerativa (calcificação) e endocardite infecciosa (Tabela 

2).  
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Dos 119 pacientes, 53 (44,5%) tinham uma prótese em posição aórtica e 59 

(49,6%) pacientes tinham uma prótese em posição mitral; 7 pacientes (5,9%) tinham 

duas próteses, uma em posição mitral e outra em posição aórtica. 

 

 

Tabela 1. Média, desvio-padrão, mediana e valores mínimo e máximo das características 
antropométricas dos 119 pacientes  

Variável Média DP Mediana Mínimo Máximo 

Idade (anos) 59,5 14 59 26 92 

Peso (Kg) 70,5 10,9 70 46 104 

Altura (cm) 165 7,9 167 140 183 

ASC (m2) 1,77 0,16 1,81 1,41 2,15 

IMC (Kg/m2) 25,7 3,7 25,7 18 36,4 

ASC: área de superfície corpórea; DP: desvio-padrão IMC: índice de massa corporal 
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Tabela 2. Características dos 119 pacientes quanto à causa da doença valvar inicial, 
comorbidades e medicações em uso  

Variável  Número Percentual 

Doença Valvar Bicúspide 2 1,7% 

 Calcífica 46 38,7% 

 Endocardite 8 6,7% 

 Febre reumática 63 52,9% 

Comorbidades HAS 98 82,4% 

 DM 23 19,3% 

 DRC 13 10,9% 

 FA 44 36,9% 

Medicações Betabloqueador 55 45,3% 

 IECA ou BRA 74 62,1% 

 Diuréticos 39 32,7% 

 Varfarina 76 63,9% 

 Inibidor trombina 2 1,7% 

 Outros   

BRA: bloqueador do receptor da angiotensina; DM: diabetes mellitus; DRC: doença renal crônica; FA: 
fibrilação atrial; IECA: inibidor da enzima de conversão da angiotensina.  
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4.1 - Prótese aórtica  

4.1.1 – Características clínicas 

Entre os 60 pacientes com prótese aórtica, e conforme os critérios adotados, 

a incompatibilidade paciente-prótese moderada ou importante foi diagnosticada em 

12 pacientes (20%). Como esperado, a área valvar em valor absoluto, a área valvar 

indexada, a velocidade sistólica transvalvar máxima e os gradientes de pressão 

transvalvar máximo e médio foram significantemente maiores nos pacientes com IPP 

moderada a importante do que nos com IPP discreta (Tabela 3; figuras 1A e 1B, 2A 

e 2B). 

Na época da realização do ecocardiograma o peso, a altura e o índice massa 

corpórea dos 12 pacientes com IPPAO2 foram significantemente maiores que no 

grupo IPPAO1, mas não houve diferença significante quanto à idade e a área de 

superfície corpórea (Tabela 4). Entre tais 60 pacientes, 36 eram mulheres (60%) e 

24 homens; vinte e sete pacientes (45%) foram considerados com sobrepeso ou 

obesidade e 21 pacientes (35%) tinham mais de 60 anos (Tabela 4). Entre os 

pacientes com prótese aórtica, 54 (91,8%) tinham hipertensão arterial sistêmica, 12 

(21,3%) tinham diabetes mellitus e 8 (13%) tinham doença renal crônica.  
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Tabela 3. Comparação das medidas hemodinâmicas das próteses aórticas entre pacientes 
com incompatibilidade paciente-prótese discreta (IPPAO1) e moderada ou importante 
(IPPAO2) da valva aórtica 

Medidas  IPPAO1 IPPAO2 Todos P 

APVAo (cm
2
) N 48 12 60 <0,001

b
 

 Média 1,99 1,23 1,84  
 Mediana 1,97 1,33 1,92  
 Mínimo 1,21 0,71 0,71  
 Máximo 2,64 1,63 2,64  
 DP 0,32 0,34 0,45  
APVAo indexada (cm

2
/m

2
) N 48 12 60                   <0,001

b
 

 Média 1,17 0,66 1,07  
 Mediana 1,13 0,71 1,08  
 Mínimo 0,82 0,36 0,36  
 Máximo 1,67 0,85 1,67  
 DP 0,21 0,18 0,29  

P máximo (mmHg) N 48 12 60 0,001
a
 

 
Média 29,94 43,50 32,65 

 
 

Mediana 27,00 43,00 29,00 
 

 
Mínimo 17,00 19,00 17,00 

 
 

Máximo 64,00 69,00 69,00 
 

 
DP 11,11 12,74 12,59 

 
P médio (mmHg) N 48 12 60 0,002ª 

 
Média 16,31 24,17 17,88 

 
 

Mediana 14,50 23,50 15,50 
 

 
Mínimo 7,00 12,00 7,00 

 
 

Máximo 37,00 37,00 37,00 
 

 
DP 6,77 7,27 7,51 

 
Vmax PVAo (m/s) N 48 12 60 <0,001

a
 

 
Média 2,50 3,21 2,64 

 
 

Mediana 2,32 3,33 2,56 
 

 
Mínimo 1,34 2,20 1,34 

 
 

Máximo 3,87 4,17 4,17 
 

 
DP 0,49 0,55 0,57 

 a
Mann-Whitney, 

b
t-Student para amostras independentes. A: área; PVAo: prótese de valva aórtica; 

P: gradiente de pressão; Vmax: velocidade máxima do fluxo 
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Figura 1 – A - Gráfico de dispersão unidimensional da área da prótese valvar aórtica entre os 
pacientes com incompatibilidade paciente-prótese aórtica discreta (IPPAO1) e moderada ou 
importante (IPPAO2); B - Gráfico de dispersão unidimensional da velocidade máxima do fluxo 
sistólico através da prótese aórtica entre os pacientes com IPP AO1 e IPP AO2. 

 

Figura 2 – A – Gráfico de dispersão unidimensional do gradiente de pressão máximo entre pacientes 
com incompatibilidade paciente-prótese discreta (IPP AO1) e moderada ou importante (IPP AO2) da 
valva aórtica. B - Gráfico de dispersão unidimensional do gradiente de pressão médio entre os 
pacientes com IPPAO1 e IPPAO2 da valva aórtica. 

 

A disfunção valvar antes da cirurgia ou implante responsável pela indicação 

foi estenose aórtica em 46, insuficiência aórtica em 10 e dupla disfunção aórtica em 

4 pacientes. A causa da disfunção valvar aórtica foi degenerativa (calcificação) em 

36 pacientes, sequela de febre reumática em 28, endocardite infecciosa em 4 e 

valva aórtica bicúspide em 2. Entre as valvopatias associadas, 14 (23%) eram 

insuficiência mitral discreta, 4 (6%) insuficiência mitral moderada, 18 (30%) 

insuficiência tricúspide discreta; 2 pacientes também tinham tubo em aorta 

ascendente que foi implantado na época da cirurgia de troca valvar. Não houve 

diferença significante na proporção de estenose aórtica pura antes da cirurgia no 

grupo IPPAO1 (37 pacientes; 77,1%) em relação ao grupo IPPAO2 (9 pacientes, 

A B 

cm2 

A 
B 
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76,7%) (p= 0,856; exato de Fisher). Da mesma forma não houve diferença 

significante na proporção de insuficiência aórtica pura antes da cirurgia entre os dois 

grupos (16,7% X 16,4%; p = 0,643; teste exato de Fisher) nem de insuficiência 

tricúspide associada (86,7% x 81,8%; p = 0,565; teste exato de Fisher). 

Entre as 60 próteses em posição aórtica, 28 eram biológicas, 31 eram 

mecânicas e 1 biológica por implante percutâneo. Não houve diferença significante 

na proporção de próteses mecânicas entre os subgrupos. Próteses mecânicas 

correspondiam a 59,6% no grupo IPPA01 e a 66,7% no grupo IPPAO2 (p = 0,552; 

teste exato de Fisher). Foi possível obter informações das características das 

próteses em posição aórtica de 31 pacientes; 21 com IPPAO1 e 10 com IPPAO2 

(Anexo 1). Independente do tipo, o tamanho das próteses dos pacientes com 

IPPAO2 (mediana de 23 mm) foi significantemente menor (p=0,0038; teste de Mann-

Whitney) que o dos pacientes com IPPAO1 (mediana de 25 mm), assim como a área 

efetiva prevista (medianas de 1,68 x 2,03 cm2; p=0,0013; teste de Mann-Whitney). 

A classe funcional foi I em 42 (70%) pacientes enquanto 13 (22%) estavam 

em classe funcional II (CF II) e 5 (8%) em classe funcional III; nenhum paciente 

estava em classe funcional IV. A proporção de pacientes em classe funcional II e III 

no grupo IPPAO2 (8 pacientes; 67%) foi significantemente maior que no grupo 

IPPAO1 (10 pacientes; 17%) (teste exato de Fisher; p<0,001). A fibrilação atrial 

estava presente em 13,3% nos pacientes com IPPAO1 e em 18,2% nos com IPPA02 

(p = 0,562; teste exato de Fisher). 
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Tabela 4. Comparação das variáveis antropométricas entre os pacientes com 

incompatibilidade paciente-prótese discreta (IPP AO1) e moderada ou importante (IPP AO2) 

da prótese aórtica 

  IPP AO1 IPP AO2 Todos P 

Idade(anos) N 48 12 60 0,456a 

 
Média 61,67  67,61 63,86 

 
 

Mediana 60,23 66,51 62,21 
 

 
Mínimo 37,00 43,00 37,00 

 
 

Máximo 78,00 91,00 36,80 
 

 
DP 6,78 8,45 9,24 

 
Peso (kg) N 48 12 60 <0,001b 

 
Média 69,45 79,23 73,45 

 
 

Mediana 63,21 76,32 70,43 
 

 
Mínimo 53,00 62,00 53,00 

 
 

Máximo 75,00 93,00 93,00 
 

 
DP 4,78 8,91 7,36 

 
IMC (kg/m2) N 48 12 60 <0,001ª 

 
Média 29,78 34,15 28,35 

 
 

Mediana 26,71 31,45 27,76 
 

 
Mínimo 24,23 29,29 24,23 

 
 

Máximo 31,47 38,91 38,91 
 

 
DP 5,47 4,38 5,51 

 
ASC (m2) N 48 12 60 0,056ª 

 
Média 1,88 2,01 1,93 

 
 

Mediana 1,75 1,89 1,91 
 

 
Mínimo 1,69 1,83 1,69 

 
 

Máximo 1,93 2,18 2,18 
 

 
DP 0,78 0,81 0,92 

 
Altura (cm) N 48 12 60 0,049b 

 
Média 176 181 175 

 
 

Mediana 171 177 176 
 

 
Mínimo 169 173 169 

 
 

Máximo 192 196 196 
 

 
DP 6,45 5,78 6,71 

 a
Mann-Whitney, 

b
t-Student para amostras independentes, ASC: área de superfície corpórea; IMC: 

índice de massa corporal 
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4.1.2- Medidas e parâmetros ecocardiográficos: cavidades cardíacas 

O volume indexado do átrio direito dos pacientes com IPP moderada ou 

importante de prótese aórtica não foi significantemente diferente dos pacientes com 

IPP discreta. O diâmetro diastólico do ventrículo direito foi significantemente maior 

no grupo com IPP moderada ou importante, embora a média em ambos os grupos 

estivesse dentro da normalidade. Não houve diferença significante dos três 

parâmetros de função sistólica do ventrículo direito entre os dois grupos (Tabela 5). 
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Tabela 5. Comparação das medidas ecocardiográficas das cavidades direitas entre 
pacientes com incompatibilidade paciente-prótese discreta (IPPAO1) e moderada ou 
importante (IPP AO2) da valva aórtica  
 

  IPPAO 1 IPPAO 2 TODOS P 

ViAD (ml/m
2
) N 48 12 60 0,236

a
 

 
Média 21,48 24,15 22,01 

 
 

Mediana 20,00 22,00 20,50 
 

 
Mínimo 13,00 14,00 13,00 

 
 

Máximo 36,80 36,70 36,80 
 

 
DP 5,94 7,53 6,31 

 
DdVD(mm) N 48 12 60 0,009ª 

 
Média 23,21 26,42 23,85 

 
 

Mediana 23,00 25,50 23,00 
 

 
Mínimo 17,00 22,00 17,00 

 
 

Máximo 34,00 32,00 34,00 
 

 
DP 3,87 3,65 4,01 

 
VAPVD (%) N 48 12 60 0,175

b
 

 
Média 42,96 46,57 43,68 

 
 

Mediana 42,00 45,50 42,80 
 

 
Mínimo 27,00 38,00 27,00 

 
 

Máximo 63,00 58,30 63,00 
 

 
DP 8,42 6,72 8,19 

 
ESAT (mm) N 48 12 60 0,472

b
 

 
Média 19,50 20,17 19,63 

 
 

Mediana 19,00 20,00 19,00 
 

 
Mínimo 14,00 17,00 14,00 

 
 

Máximo 28,00 24,00 28,00 
 

 
DP 2,90 2,66 2,84 

 
VEAT (m/s) N 48 12 60 0,846

b
 

 
Média 11,16 11,26 11,18 

 
 

Mediana 11,00 10,90 11,00 
 

 
Mínimo 8,00 9,00 8,00 

 
 

Máximo 16,00 15,00 16,00 
 

 
DP 1,57 1,49 1,54 

 
  

   
 a

Mann-Whitney, 
b
t-Student para amostras independentes DdVD: diâmetro diastólico do ventrículo 

direito; ESAT: excursão sistólica do anel tricúspide VAPVD: variação da área do ventrículo direito VD: 

ventrículo direito; VEAT: velocidade de excursão do anel tricúspide; ViAD: volume indexado do átrio 

direito. 
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 O volume absoluto e o volume indexado do átrio esquerdo foram 

significantemente maiores nos pacientes com IPP moderada ou importante do que 

nos pacientes com IPP discreta (Tabela 6; Figura 3A). Não houve diferença 

significante nos valores dos diâmetros diastólico e sistólico, do índice de massa e da 

fração de ejeção do ventrículo esquerdo entre os dois grupos, porém, a espessura 

miocárdica foi significantemente maior nos pacientes com IPP moderada ou 

importante. 

 

Figura 3: A – Gráfico de dispersão unidimensional da espessura do septo interventricular em diástole 
entre os pacientes com incompatibilidade paciente-prótese aórtica discreta (IPPAO1) e moderada ou 
importante (IPPAO2). B - Gráfico de dispersão unidimensional da espessura da parede posterior do 
ventrículo esquerdo entre pacientes com IPPAO1 e moderada ou importante IPPAO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
B 
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Tabela 6. Comparação das medidas ecocardiográficas das cavidades esquerdas entre 
pacientes com incompatibilidade paciente-prótese discreta (IPP AO1) e moderada ou 
importante (IPP AO2) da valva aórtica.  

  IPP AO1 IPPAO 2 TODOS P 

VAE (mL) N 48 12 60 <0,001ª 

 
Média 72,77 101,00 78,42 

 

 
Mediana 68,50 90,50 78,50 

 

 
Mínimo 47,00 84,00 47,00 

 

 
Máximo 134,00 152,00 152,00 

 

 
desvio-padrão 19,28 23,22 22,94 

 
VAE indexado (ml/m

2
) N 48 12 60 0,002ª 

 
Média 40,21 50,61 42,29 

 

 
Mediana 38,40 47,40 39,80 

 

 
Mínimo 23,00 39,60 23,00 

 

 
Máximo 97,60 98,70 98,70 

 

 
desvio-padrão 11,86 15,77 13,27 

 
DdVE (mm) N 48 12 60 0,378

b
 

 
Média 50,42 52,08 50,75 

 

 
Mediana 50,00 51,00 50,00 

 

 
Mínimo 41,00 46,00 41,00 

 

 
Máximo 65,00 60,00 65,00 

 

 
desvio-padrão 5,95 5,16 5,80 

 
DsVE (mm) N 48 12 60 0,394ª 

 
Média 33,58 34,42 33,75 

 

 
Mediana 32,00 34,00 32,00 

 

 
Mínimo 25,00 27,00 25,00 

 

 
Máximo 54,00 42,00 54,00 

 

 
desvio-padrão 6,39 4,98 6,10 

 
ESIV (mm) N 48 12 60 0,018ª 

 
Média 10,00 10,83 10,17 

 

 
Mediana 10,00 11,00 10,00 

 

 
Mínimo 8,00 8,00 8,00 

 

 
Máximo 16,00 12,00 16,00 

 

 
desvio-padrão 1,52 1,19 1,49 

 
EPP ( mm) N 48 12 60 0,046ª 

 
Média 9,94 10,83 10,12 

 

 
Mediana 10,00 11,00 10,00 

 

 
Mínimo 7,00 9,00 7,00 

 

 
Máximo 13,00 13,00 13,00 

 

 
desvio-padrão 1,39 1,27 1,40 

 
IM (g/m

2
) N  48  12  60 0,058

b
 

 Média  103,98  121,33 107,45  

 Mediana  103,50  114,50 105,50  

 Mínimo   60,00  75,00  60,00  

 Máximo   173,00   193,00 193,00  

 desvio-padrão   24,89    37,91 28,47  

FEVE N 48 12 60 0,111ª 

 
Média 57,50 55,58 57,12 

 

 
Mediana 60,00 56,00 59,50 

 

 
Mínimo 31,00 42,00 31,00 

 

 
Máximo 68,00 63,00 68,00 

 
 desvio-padrão 8,68 6,19 8,23  

a
Mann-Whitney, 

b
t-Student para amostras independentes. Dd: diâmetro diastólico; Ds: diâmetro sistólico; EPP: 

espessura da parede; ESIV: espessura do septo interventricular; FE: fração de ejeção; IM: índice de massa; 

VAE: volume do átrio esquerdo; VE: ventrículo esquerdo 
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 O diâmetro da veia cava inferior, a pressão sistólica da artéria pulmonar e a 

velocidade máxima do refluxo tricúspide não foram significantemente diferentes 

entre os pacientes com IPP moderada a importante e IPP discreta (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Comparação do diâmetro da veia cava inferior, da velocidade da insuficiência 
tricúspide e da pressão sistólica pulmonar entre pacientes com incompatibilidade paciente-
prótese moderada ou importante e os com incompatibilidade paciente-prótese discreta 

  IPPAO1 IPPAO2 TODOS P 

DVCI (cm) N 48 12 60 0,761
a
 

 
Média 1,49 1,48 1,48 

 

 
Mediana 1,50 1,45 1,50 

 

 
Mínimo 1,10 1,00 1,00 

 

 
Máximo 1,90 2,10 2,10 

 

 
desvio-padrão 0,22 0,30 0,24 

 
Vmax IT (m/s) N 48 12 60 0,144

b
 

 Média 2,61 2,38 2,56  

 Mediana 2,58 2,33 2,53  

 Mínimo 1,65 1,24 1,24  

 Máximo 3,41 2,98 3,41  

 desvio-padrão 0,48 0,48 0,48  

PSAP (mmHg) N 48 12 60 0,608
b
 

 Média 29,31 27,83 29,02  

 Mediana 28,00 27,50 28,00  

 Mínimo 10,00 19,00 10,00  

 Máximo 47,00 40,00 47,00  

 desvio-padrão 9,21 7,30 8,82  
a
Mann-Whitney, 

b
t-Student para amostras independentes DVCI: diâmetro da veia cava inferior; PSAP: pressão 

sistólica da artéria pulmonar; Vmax IT: velocidade máxima do jato da insuficiência tricúspide. 
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       4.2 - Prótese mitral 

 

       4.2.1 – Características clínicas 

Entre os 66 pacientes com prótese mitral, 39 eram mulheres (61%) e 27 

homens, dos quais 22 (37%) tinham mais de 60 anos e 33 pacientes (51%) foram 

considerados com sobrepeso e/ou obesidade. Dos 66 pacientes com prótese mitral 

a incompatibilidade paciente-prótese moderada ou importante foi diagnosticada em 

26 pacientes (39%). Como esperado a área valvar em valor absoluto, a área valvar 

indexada e os gradientes de pressão transvalvar máximo e médio foram 

significantemente maiores nos pacientes com IPP moderada ou importante do que 

nos com IPP discreta (Tabela 8; figuras 4A e 4B,5A e 5B).  

Durante a realização do ecocardiograma, o peso e o índice massa corpórea 

dos 26 pacientes com IPP moderada ou importante da valva mitral foram 

significantemente maiores do que dos pacientes com IPP discreta enquanto a idade, 

a altura e a área de superfície corporal não foram significantemente diferentes 

(Tabela 9).  

Entre os 66 pacientes com prótese mitral, 47 (72%) tinham hipertensão 

arterial sistêmica; 11 (21,3%) tinham diabetes mellitus e 7 (10,6%) tinham doença 

renal crônica. A disfunção valvar antes da cirurgia foi estenose mitral pura em 44, 

insuficiência mitral pura em 8 e dupla disfunção mitral em 14 pacientes. A causa da 

disfunção valvar mitral foi reumática em 50 pacientes, degeneração calcífica em 11, 

endocardite infecciosa em 5. Outras lesões valvares estavam presentes nestes 

pacientes; 22 pacientes (33%) tinham insuficiência tricúspide discreta, 7 (10%) 

insuficiência aórtica discreta, 4 (6%) estenose aórtica discreta, 3 (4,5%) estenose 

aórtica moderada e um (1,5%) estenose tricúspide. A estenose mitral foi a causa da 

cirurgia em 29 (72,5%) pacientes do grupo IPPM1 e em 15 (57,7%) pacientes do 

grupo IPPM2 (p= 0,116; teste exato de Fisher); portanto, sem diferença significante. 

A proporção de insuficiência mitral pura também não foi significantemente diferente 

entre os grupos (15% x 7,7%; p=0,319; teste exato de Fisher). A insuficiência 

tricúspide discreta foi significantemente mais frequente nos pacientes com IPPM1 

(89,6%) do que nos com IPPM2 (46,2%) (p=0,017; teste exato de Fisher). 
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Tabela 8: Comparação das medidas hemodinâmicas das próteses mitrais entre 

pacientes com incompatibilidade paciente-prótese discreta (IPPM1) e moderada ou 

importante (IPPM2) da valva mitral.  

Medidas  IPP M1 IPP M2 Total P 

ΔP máximo (mmHg) N 40 26 66 <0,001ª 

 Média 12,03 15,08 13,23  

 Mediana 12,00 13,00 12,50  

 Mínimo 7,00 10,00 7,00  

 Máximo 22,00 23,00 23,00  

 desvio-padrão 2,71 3,62 3,42  

ΔP médio (mmHg N 40 26 66 <0,001ª 

 Média 4,63 6,73 5,45  

 Mediana 4,00 6,00 5,00  

 Mínimo 3,00 3,00 3,00  

 Máximo 12,00 13,00 13,00  

 desvio-padrão 1,61 2,51 2,25  

APMi (cm
2
) N 40 26 66 <0,001ª 

 
Média 2,26 1,79 2,07 

 

 
Mediana 2,24 1,85 2,14 

 

 
Mínimo 1,63 1,10 1,10 

 

 
Máximo 2,69 2,23 2,69 

 

 
desvio-padrão 0,27 0,37 0,39 

 
APMi index (cm

2
/m

2
) 

N 40 26 66 <0,001ª 

 Média 1,31 1,00 1,19 
 

 
Mediana 1,25 1,07 1,21 

 

 
Mínimo 0,81 0,51 0,51 

 

 
Máximo 1,76 1,19 1,76 

 

 
desvio-padrão 0,18 0,20 0,24 

 a
Mann-Whitney, 

b
t-Student para amostras independentes. APMi: área da prótese mitral; APMi index: 

indexada; ΔP: gradiente de pressão;  
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Figura 4: A – Gráfico de dispersão unidimensional do gradiente de pressão máximo entre pacientes 

com incompatibilidade paciente-prótese mitral discreta (IPPM1) e moderada ou importante (IPPM2). B 

- Gráfico de dispersão unidimensional do gradiente de pressão médio entre os pacientes com IPPM1 

e IPPM2. 

 

 

Figura 5: A-Gráfico de dispersão unidimensional da área da prótese valvar entre pacientes com 

incompatibilidade paciente-prótese discreta (IPPM1) e moderada ou importante (IPPM2) da valva 

mitral. B-Gráfico de dispersão unidimensional da área da prótese valvar indexada entre pacientes 

com incompatibilidade paciente-prótese discreta (IPPM1) e moderada ou importante (IPPM2) da valva 

mitral. 
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Entre os 66 pacientes com prótese em posição mitral, 17 tinham biológicas e 

49 tinham mecânicas. A proporção de pacientes com prótese mecânica no grupo 

IPPM2 (24 pacientes; 92,3%) foi significantemente maior que no grupo IPPM1 (23; 

57,5%) (p=0,002; teste exato de Fisher). Foi possível obter informações das 

características das próteses em posição mitral de 42 pacientes; 23 com IPPAO1 e 

19 com IPPO2 (Anexo 2). Independente do tipo, o tamanho das próteses dos 

pacientes com IPPMI2 (mediana de 25 mm) não foi significantemente diferente 

(p=0,93; teste de Mann-Whitney) da dos pacientes com IPPMI1 (mediana de 25 

mm), assim como a área efetiva prevista (medianas de 1,93 x 1,76 cm2; p=0,80; 

teste de Mann-Whitney). 

Durante a realização do ecocardiograma, 54 pacientes (83,3%) estavam em 

classe funcional I (CF I), 9 pacientes (13,3%) em CF II, 3 em classe funcional III e 

nenhum em classe funcional IV. A proporção de pacientes em classe funcional de II 

ou III no grupo IPPM2 (10 pacientes; 38,26%) foi significantemente maior que no 

grupo IPPM1 (2 pacientes; 5%) (p< 0,001; teste exato de Fisher). A proporção de 

fibrilação atrial não foi significantemente diferente entre os grupos; 47,5% no grupo 

IPPM1 e 38,5% no grupo IPPM2 (p = 0,470; teste exato de Fisher). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

Tabela 9. Comparação das variáveis antropométricas entre pacientes com incompatibilidade 
paciente-prótese discreta (IPPM1) e moderada ou importante (IPPM2) 

Variáveis  IPP M1 IPP M2 TODOS P 

Idade (anos) N 40 26 66 0,617a 

 
Média 51,67 57,61 55,18 

 
 

Mediana 50,23 56,51 52,21 
 

 
Mínimo 37,00 43,00 37,00 

 
 

Máximo 78,00 91,00 36,80 
 

 
desvio-padrão 6,78 8,45 9,24 

 
Peso (kg) N 40 26 66 <0,001b 

 
Média 67,56 81,46 77,89 

 
 

Mediana 65,78 78,91 76,51 
 

 
Mínimo 51,00 71,00 51,00 

 
 

Máximo 79.00 96,00 96,00 
 

 
desvio-padrão 3,78 9,43 10,24 

 
IMC (kg/m2) N 40 26 66 <0,001ª 

 
Média 26,78 32,41 29,87 

 
 

Mediana 24,57 29,87 28,76 
 

 
Mínimo 22,45 29,29 22,45 

 
 

Máximo 29,76 35,67 35,67 
 

 
desvio-padrão 4,16 6,78 7,15 

 
ASC (m2) N 40 26 66 0,854ª 

 
Média 1,78 1,89 1,76 

 
 

Mediana 1,69 1,73 1,72 
 

 
Mínimo 1,58 1,67 1,58 

 
 

Máximo 1,84 1,93 1,93 
 

 
desvio-padrão 0,69 0,93 0,82 

 
Altura (cm) N 40 26 66 0,542b 

 
Média 172 183 179 

 
 

Mediana 169 179 178 
 

 
Mínimo 166 169 166 

 
 

Máximo 189 195 195 
 

 
desvio-padrão 5,67 6,25 6,87 

 a
Mann-Whitney, 

b
t-Student para amostras independentes, ASC: área de superfície corpórea; IMC: 

índice de massa corporal 
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4.2.2 - Medidas e parâmetros ecocardiográficos: cavidades cardíacas 

O volume indexado do átrio direito, o diâmetro diastólico e os parâmetros de 

função sistólica do ventrículo direito não foram significantemente diferentes entre os 

pacientes com IPPM1 e IPPM2 (Tabela 10). O mesmo ocorreu com os volumes 

absoluto e indexado do átrio esquerdo, a espessura miocárdica, os diâmetros e a 

função sistólica do ventrículo esquerdo (Tabela 11). O diâmetro da veia cava inferior, 

a velocidade máxima do refluxo tricúspide e a pressão sistólica pulmonar também 

não foram significantemente diferentes entre os pacientes com IPPM1 e IPPM2 

(Tabela 12). 
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Tabela 10: Comparação das medidas ecocardiográficas das cavidades direitas entre 

pacientes com incompatibilidade paciente-prótese discreta (IPP M1) e moderada ou 

importante (IPP M2) da valva mitral 

  
IPP M1 IPP M2 TODOS P 

 
desvio-padrão 8,05 8,56 8,36 

 
ViAD (ml/m2) N 40 26 66 0,958a 

 
Média 20,06 20,18 20,11 

 

 
Mediana 18,45 19,75 18,75 

 

 
Mínimo 14,00 12,00 12,00 

 

 
Máximo 34,50 33,40 34,50 

 

 
desvio-padrão 4,50 5,17 4,73 

 
DDVD  (mm) N 40 26 66 0,616ª 

 
Média 23,28 23,54 23,38 

 

 
Mediana 23,00 23,00 23,00 

 

 
Mínimo 15,00 17,00 15,00 

 

 
Máximo 42,00 34,00 42,00 

 

 
desvio-padrão 4,73 4,18 4,49 

 
VAPVD (%) N 40 26 66 0,688ª 

 
Média 40,48 39,90 40,25 

 

 
Mediana 42,15 42,00 42,00 

 

 
Mínimo 23,00 19,00 19,00 

 

 
Máximo 52,17 54,16 54,16 

 

 
desvio-padrão 6,53 7,32 6,80 

 
ESAT (mm) N 40 26 66 0,453b 

 
Média 19,93 20,42 20,12 

 

 
Mediana 20,00 21,00 20,50 

 

 
Mínimo 13,00 14,00 13,00 

 

 
Máximo 26,00 25,00 26,00 

 

 
desvio-padrão 2,63 2,61 2,61 

 
VEAT (cm/s) N 40 26 66 0,139ª 

 
Média 11,30 10,85 11,12 

 

 
Mediana 11,45 11,30 11,40 

 

 
Mínimo 8,00 7,00 7,00 

 

 
Máximo 13,40 13,20 13,40 

 

 
desvio-padrão 1,22 1,35 1,28 

 a
Mann-Whitney, 

b
t-Student para amostras independentes DdVD: diâmetro diastólico do ventrículo 

direito; ESAT: excursão sistólica do anel tricúspide. VAPVD: variação da área do ventrículo direito 
VD: ventrículo direito; VEAT: velocidade de excursão do anel tricúspide; VIAD: volume indexado do 
átrio direito. 
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Tabela 11. Comparação das medidas ecocardiográficas das cavidades esquerdas entre os 
pacientes com incompatibilidade paciente-prótese discreta (IPPM1) e moderada ou 
importante (IPPM2) da valva mitral 

  
IPP M1 IPP M2 TODOS P 

VAE (ml) N 40 26 66 0,773ª 

 
Média 94,08 95,46 94,62 

 

 
Mediana 89,00 99,50 93,50 

 

 
Mínimo 61,00 47,00 47,00 

 

 
Máximo 141,00 134,00 141,00 

 

 
desvio-padrão 22,88 27,54 24,62 

 
VAE index (ml/m

2
) N 40 26 66 0,813ª 

 
Média 48,38 48,86 48,57 

 

 
Mediana 48,90 52,65 50,50 

 

 
Mínimo 35,40 31,00 31,00 

 

 
Máximo 98,70 97,60 98,70 

 

 
desvio-padrão 11,75 13,73 12,47 

 
DdVE (mm) N 40 26 66 0,762ª 

 
Média 49,08 49,85 49,38 

 

 
Mediana 49,00 50,50 49,00 

 

 
Mínimo 43,00 41,00 41,00 

 

 
Máximo 57,00 62,00 62,00 

 

 
desvio-padrão 4,10 5,81 4,82 

 
DsVE (mm) N 40 26 66 0,371ª 

 
Média 31,68 33,81 32,52 

 

 
Mediana 31,00 32,50 31,00 

 

 
Mínimo 25,00 23,00 23,00 

 

 
Máximo 38,00 51,00 51,00 

 

 
desvio-padrão 3,66 7,05 5,32 

 
ESIV (mm) N 40 26 66 0,713ª 

 
Média 9,10 9,15 9,12 

 

 
Mediana 9,00 9,00 9,00 

 

 
Mínimo 8,00 8,00 8,00 

 

 
Máximo 11,00 10,00 11,00 

 

 
desvio-padrão 0,78 0,73 0,75 

 
EPP (mm) N 40 26 66 0,850ª 

 
Média 9,05 9,00 9,03 

 

 
Mediana 9,00 9,00 9,00 

 

 
Mínimo 7,00 8,00 7,00 

 

 
Máximo 11,00 10,00 11,00 

 

 
desvio-padrão 0,93 0,63 0,82 

 
IM (g/m

2
) N     40 26 66          0,684

a
 

 Média   87,68 88,65 88,06  

 Mediana   85,00 88,00 85,50  

 Mínimo   58,00 58,00 58,00  

 Máximo   148,00 123,00 148,00  

 desvio-padrão     17,94 16,40 17,23  

FEVE (%) N 40 26 66 0,572ª 

 
Média 59,30 56,35 58,14 

 

 
Mediana 60,00 60,50 60,00 

 

 
Mínimo 42,00 33,00 33,00 

 

 
Máximo 70,00 70,00 70,00 

 

 
desvio-padrão 6,57 10,66 8,47 

 a
Mann-Whitney, 

b
t-Student para amostras independentes. Dd: diâmetro diastólico; Ds: diâmetro 

sistólico; EPP: espessura da parede; ESIV: espessura do septo interventricular; FE: fração de ejeção; 

IM: índice de massa; Index: indexado; VAE: volume do átrio esquerdo; VE: ventrículo esquerdo 
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Tabela 12. Comparação do diâmetro da veia cava inferior, da velocidade da insuficiência 
tricúspide e da pressão sistólica pulmonar entre pacientes com incompatibilidade paciente-
prótese moderada ou importante (IPP M2) e os com incompatibilidade paciente-prótese 
discreta na posição mitral (IPP M1) 
 

Medidas  IPPM1 IPPM2 TODOS        P 

DCVI      N 40     26   66 0,059
a
 

 
   Média 1,47     1,38   1,43 

 

 
   Mediana 1,40     1,40   1,40 

 

 
   Mínimo 1,10     1,10   1,10 

 

 
   Máximo 2,30     1,90   2,30 

 

 
   DP 0,21      0,16   0,20 

 
Vmax N 40 26 66      0,128ª 

 Média 2,70 2,50 2,62  

 Mediana 2,71 2,36 2,70  

 Mínimo 1,32 1,75 1,32  

 Máximo 3,43 3,37 3,43  

 DP 0,50 0,45 0,49  

PSAP N 40 26 66      0,077
b
 

 Média 31,00 27,08 29,45  

 Mediana 31,00 26,00 28,00  

 Mínimo 13,00 12,00 12,00  

 Máximo 47,00 47,00 47,00  

 DP 8,85 8,38 8,82  
a
Mann-Whitney, 

b
t-Student para amostras independentes DVCI: diâmetro da veia cava inferior; PSAP: 

pressão sistólica da artéria pulmonar; Vmax IT: velocidade máxima do jato da insuficiência tricúspide, 

DP: desvio-padrão.  
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          5-DISCUSSÃO 

 O presente estudo analisou a incidência da incompatibilidade paciente-

prótese, o comprometimento clínico e os aspectos estruturais e funcionais à 

ecocardiografia de pacientes com prótese em posição mitral e/ou aórtica. A 

incompatibilidade paciente-prótese foi observada em 20% das próteses em posição 

aórtica e em 39% das em posição mitral. 

 

 Em relação às próteses em posição aórtica, Otto et al encontraram 33% de 

IPP importante, percentual que os autores reconhecem que pode ter sido 

superestimado51. Outros estudos como os de Dayan e colaboradores e Lang e 

colaboradores também encontraram de 20% em portadores de prótese aórtica.66,67 

Koshaka e colaboradores encontraram, numa amostra de 469 pacientes, 11% de 

IPP importante; vale ressaltar que o mesmo se concentrou em próteses mecânicas 

em posição aórtica de número 19 a 23, diferente do presente estudo que incluiu 

diferentes tipos e tamanhos de próteses.68 

 

 Em relação às próteses em posição mitral, Akuffu e colaboradores69 num 

estudo com 1067 pacientes encontraram IPP importante em pacientes com prótese 

mitral em apenas 12 (1,12% da amostra) e IPP moderada em 189 pacientes (17%). 

Jamienson e colaboradores70 encontraram uma taxa de 16,4% com IPP importante 

num estudo que incluiu 2440 pacientes; no entanto, não discriminaram de forma 

clara quantos pacientes tinham IPP moderada. Nesses estudos de próteses em 

posição mitral a ocorrência de incompatibilidade paciente-prótese foi 

expressivamente inferior à do presente estudo. Uma explicação seria o relato 

apenas de IPP importante nesses estudos, diferente da do presente estudo que 

incluiu IPP moderada e importante no mesmo grupo. Para próteses em posição 

aórtica, embora a diferença tenha sido menor, a mesma explicação pode ser 

colocada. No presente estudo, a inclusão de incompatibilidade paciente prótese 

moderada ou importante no mesmo grupo foi feita devido ao número relativamente 

reduzido de pacientes.  

 

 Outro aspecto que costuma gerar diferenças na incidência de 

incompatibilidade paciente-prótese entre os estudos é o critério diagnóstico. No 
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presente estudo, assim como os acima mencionados, o diagnóstico da 

incompatibilidade paciente-prótese, tanto para próteses em posição mitral como em 

posição aórtica, foi feito com base na medida da área efetiva de fluxo corrigida pela 

área de superfície corporal pela ecocardiografia e Doppler em próteses sem 

evidências de disfunção. Embora o valor absoluto da área valvar possa ser usado, a 

área valvar indexada pela área da superfície corporal do paciente parece ter maior 

sensibilidade e especificidade conforme relatado por Hanyama e colaboradores.71 

 

 Uma característica importante em nosso estudo é a grande prevalência de 

etiologia reumática como causa da valvopatia nativa que originou a troca valvar. 

Temos quase 75% dos pacientes com etiologia reumática nos pacientes com 

próteses em posição mitral. Entretanto, a estenose mitral pura, uma característica 

expressiva de doença valvar reumática, não foi significantemente diferente como 

causa da cirurgia cardíaca entre os grupos.  No estudo de Otto et al, a prevalência 

de doença reumática foi de cerca de 63%, porém foram incluídos apenas pacientes 

com prótese em posição aórtica.51 Oliveira et al, em nosso meio, também encontrou 

alta prevalência da etiologia reumática.52 Em geral, a incidência atual de doença 

reumática como causa de doença valvar que necessita cirurgia é usualmente menor 

nos países desenvolvidos, em média de 19% como mostrado por Moth.72 

 

 Um fator que poderia interferir na incidência de diagnóstico de IPP seria a 

área de superfície corporal uma vez que o critério diagnóstico mais importante é a 

área valvar indexada por esta variável antropométrica. O peso e o índice de massa 

corpórea dos pacientes com IPP moderada a importante de prótese aórtica ou mitral 

foram significantemente maiores do que no grupo com IPP discreta. Estes achados 

foram semelhantes aos relatados nos estudos de Otto e colaboradores, Castro e 

colaboradores para próteses em posição aórtica e Hwang e Bouchard para próteses 

em posição mitral.51,73,74 Porém, a área de superfície corpórea não mostrou diferença 

estatisticamente significante entre os grupos tanto para próteses em posição mitral 

como em posição aórtica. Este achado é diferente do encontrado em outros estudos 

como os conduzidos por Dahou e Guo L que mostraram que pacientes com IPP 

importante de prótese aórtica possuem maior área de superfície corpórea.75,76. No 

presente estudo, para as próteses em posição aórtica, esta variável teve valor de p 
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limítrofe (p = 0,056) o que pode ser justificado pelo número relativamente pequeno 

da amostra; numa amostra maior com as mesmas características o valor de p 

poderia ser na faixa de significância estatística. Por outro lado, para os pacientes 

com prótese mitral, tal fator não pode ser considerado uma vez que o valor de p na 

comparação da área de superfície corpórea entre os grupos foi de 0,854. 

 

 Como esperado, tanto para próteses em posição mitral como para próteses 

em posição aórtica, pela própria separação dos pacientes houve diferença 

significante da área valvar, área valvar indexada, dos gradientes transvalvares e 

velocidade sistólica máxima (no caso das próteses em posição aórtica) entre os 

grupos. Os valores destas variáveis no presente estudo estão de acordo com o 

observado em outros estudos. Para as próteses em posição aórtica, a média da 

velocidade sistólica máxima no presente estudo foi de 3,21 m/s, maior até que no 

estudo conduzido por Zorn e colaboradores que em sua amostra encontrou valor de 

2,88 m/s.38 A maioria dos estudos não relata o valor da velocidade máxima do fluxo 

transprotético nos pacientes com IPP de prótese aórtica, algo que impacta na 

avaliação hemodinâmica adequada da repercussão da IPP. O gradiente médio dos 

pacientes com IPP moderada a importante de valva aórtica no presente estudo foi 

de 24,17 mmHg, semelhante ao de outros estudos. Echahidi e colaboradores 

encontraram gradiente médio semelhante, de 25 mmHg em média, em pacientes 

com IPP importante; no mesmo estudo encontraram em pacientes com IPP 

moderada média do gradiente médio de 19 mmHg.78 No estudo de Otto et al, o 

gradiente médio nos pacientes com IPP importante foi de 28 mmHg e nos pacientes 

com IPP moderada de 21 mmHg.51 

 

 A área valvar indexada nos pacientes do presente estudo com IPP moderada 

a importante de valva aórtica foi de 0,66 cm2/m2. Echahidi e colaboradores 

encontraram área valvar indexada de 0,53 cm2/m2 em pacientes com IPP importante 

e 0.73 cm2/m2 nos pacientes com IPP moderada.79 Zorn e colaboradores 

identificaram média da área valvar de 0.42 cm2/m2.38 Apenas em pacientes com IPP 

importante, Otto et al identificaram uma média de 0,51 cm2/m2 em pacientes com 

IPP importante e de 0,73 cm2/m2 em pacientes com IPP moderada.51 A área valvar 
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indexada do presente estudo foi, portanto, um pouco maior que dos estudos prévios, 

possivelmente por ter incluído IPP moderada e IPP importante no mesmo grupo.  

 

 No presente estudo não foi observada diferença significante entre IPP 

moderada ou importante e IPP discreta tanto para próteses em posição mitral ou 

aórtica em relação ao tipo de disfunção valvar (estenose ou insuficiência) que 

ocasionou a cirurgia; isto possivelmente não foi um fator importante como causa de 

IPP. Entretanto, os pacientes com IPP moderada ou importante de próteses mitral 

tiveram mais próteses mecânicas que os com IPP discreta. Isto pode ter sido um 

fator causal, porém, não relatado em outros estudos. 

 

 Embora em uma análise parcial fosse observado que as próteses em posição 

aórtica dos pacientes com IPP moderada ou importante tinham tamanho e área 

efetiva esperada menores do que as dos pacientes com IPP discreta, este achado 

seria o esperado e pode ter sido um fator significativo para a IPP nos pacientes com 

prótese aórtica. Entretanto, isto não ocorreu nas próteses em posição mitral, 

condição em que a ocorrência de IPP foi maior. É difícil encontrar uma explicação 

para este fato considerando o pequeno número de pacientes analisados, mas não 

se pode excluir a possibilidade do efeito do critério diagnóstico uma vez que a IPP 

de prótese em posição mitral é menos estudada que na posição aórtica; outro motivo 

poderia ser a prevalência de fibrilação atrial maior que nos pacientes com prótese 

aórtica uma vez que esta arritmia dificulta as medidas da área valvar.  

 

 No presente estudo a proporção de classe funcional II ou III foi 

significantemente maior nos pacientes com IPP moderada e importante do que nos 

com IPP discreta tanto de prótese mitral como de prótese aórtica. Bleiziffer e 

colaboradores já tinham demonstrado a piora da classe funcional em pacientes com 

IPP importante em 6 meses após procedimento nos pacientes om prótese mitral.78 

Vicchio e colaboradores aplicaram um questionário aos pacientes com IPP, mas não 

identificaram diferença significativa na classe funcional naqueles com IPP importante 

nos pacientes com prótese aórtica.79 
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 Segundo os estudos de Lam e colaboradores, Li e colaboradores e Magne e 

colaboradores, pacientes com IPP importante em posição mitral tem menor 

sobrevida se comparados àqueles que têm IPP moderada e, estes menor que 

aqueles com IPP discreta.28,80,81 No estudo de Magne et al, diabetes mellitus, doença 

renal crônica e doença pulmonar obstrutiva crônica influenciaram a sobrevida dos 

pacientes com IPP importante na posição mitral.28 Já Jamienson et al também 

consideraram disfunção do ventrículo esquerdo e hipertensão pulmonar como 

preditores de sobrevida na IPP importante em posição mitral.70 No presente estudo 

não foi analisada a sobrevida dos pacientes. 

 

 Além da classe funcional a incompatibilidade paciente-prótese pode induzir a 

repercussão estrutural e funcional nas cavidades cardíacas. No presente estudo, os 

pacientes com IPP moderada e importante de prótese aórtica ou mitral não tiveram 

repercussão significativa nas dimensões das cavidades direitas e na função sistólica 

do ventrículo direito. Nos pacientes com prótese aórtica, o volume absoluto do átrio 

esquerdo bem como o volume indexado foram significantemente maiores nos 

pacientes com IPP moderada ou importante que nos com IPP discreta. Isto pode ter 

sido devido a alguns pacientes terem também doença mitral associada e sete 

pacientes da amostra tinham também prótese valvar mitral. Por isto não é possível 

garantir que a dilatação do átrio esquerdo seja decorrente da incompatibilidade 

paciente prótese aórtica moderada ou importante, embora estes pacientes tenham 

tido maior espessura miocárdica do ventrículo esquerdo, possível fator de aumento 

da pressão de enchimento do ventrículo esquerdo e consequente dilatação do átrio 

esquerdo.  

 

 Nos pacientes com prótese mitral não houve diferença significante dos 

volumes do átrio esquerdo entre os grupos com IPP discreta e moderada ou 

importante. Esta possível ausência de efeito da IPP nas dimensões do átrio 

esquerdo dos pacientes com prótese mitral pode ser decorrente de dilatações 

importantes já no pré-operatório, usualmente por doença mitral de longa duração. 

Embora o remodelamento reverso do átrio esquerdo possa ocorrer após correção 

cirúrgica de doença mitral, ela costuma ser discreta. Os pacientes com prótese 

aórtica tiveram a espessura miocárdica do septo e da parede livre do ventrículo 
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esquerdo significantemente maior no grupo IPP moderada ou importante de prótese 

aórtica. Isto não correspondeu a diferença significante do índice de massa do 

ventrículo esquerdo possivelmente por não ter tido diferença no diâmetro diastólico. 

Embora não se seja possível afastar consequências da doença valvar prévia e das 

comorbidades, isto pode ter surgido em decorrência da IPP que reduziu o 

remodelamento reverso do ventrículo esquerdo após a cirurgia. Não houve diferença 

com relação aos diâmetros diastólico e sistólico do ventrículo esquerdo nos 

pacientes com prótese aórtica, semelhante ao estudo de Zorn.38 

 

 A fração de ejeção do ventrículo esquerdo também não foi diferente entre os 

grupos com IPP discreta em relação aos com IPP moderada e importante da prótese 

aórtica. O achado foi semelhante ao estudo de Koshaka e colaboradores que, no 

entanto, analisaram três grupos com IPP aórtica discreta, moderada e importante 

com maior número de pacientes no grupo moderado. Zorn e colaboradores também 

não notaram diferença significante na fração de ejeção do ventrículo esquerdo entre 

pacientes com prótese aórtica e IPP importante e IPP não importante.38 

 

 Algumas limitações do estudo devem ser apontadas. Por ser uma análise de 

coorte retrospectiva, os ecocardiogramas que definiram a IPP foram realizados 

tardiamente em relação ao momento cirúrgico. Para melhor caracterização da IPP os 

ecocardiogramas deveriam ter sido realizados após algumas semanas da alta da 

internação cirúrgica dos pacientes. No entanto, os exames foram realizados em 

pacientes que já tinham alguma suspeita de IPP devido aos gradientes de pressão 

transprotéticos elevados em ecocardiogramas do seguimento pós-operatório. Outra 

limitação é não ter disponíveis os dados de todas as próteses dos 119 pacientes do 

estudo. Embora uma análise parcial tenha sido feita, é possível que isto não 

represente o conjunto dos pacientes do estudo.  

 

 O número relativamente pequeno de pacientes na amostra analisada também 

é uma limitação. Há um número significativo de pacientes com prótese valvar em 

acompanhamento no serviço, mas devido à ausência de dados clínicos completos 

julgados necessários na época da cirurgia, ou seguimento ambulatorial irregular, 

muitos pacientes foram excluídos. 
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     6- CONCLUSÕES 

 

Apesar das limitações apontadas o presente estudo permitiu concluir: 

 

O percentual de IPP moderada ou importante de prótese aórtica foi de 20% e da 

mitral de 39%. 

 

A área valvar e os gradientes de pressão transprotéticos dos pacientes com prótese 

aórtica ou mitral e incompatibilidade paciente-prótese moderada ou importante foram 

semelhantes aos observados na literatura considerando a inclusão de grau 

moderado e importante no mesmo grupo de análise no presente estudo. 

 

Pacientes com incompatibilidade paciente-prótese moderada ou importante de 

prótese aórtica ou mitral eram mais sintomáticos que os com incompatibilidade 

paciente-prótese discreta. 

 

A incompatibilidade paciente-prótese não teve relação com o tipo de doença valvar 

que ocasionou a cirurgia nem com o tipo de prótese (biológica ou metálica) 

implantada. Para as próteses em posição aórtica o tamanho e a área efetiva 

esperada das próteses foram menores nos pacientes com incompatibilidade 

paciente-prótese. 
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A espessura miocárdica do ventrículo esquerdo foi maior nos pacientes com 

incompatibilidade paciente-prótese aórtica moderada ou importante. As demais 

variáveis anatômicas lineares e funcionais ao ecocardiograma não tiveram diferença 

significante entre os grupos tanto de prótese aórtica como mitral. 
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ANEXO I – Tipo, tamanho e área efetiva das próteses22,56 implantadas em posição aórtica 

por grupo de pacientes com incompatibilidade paciente-prótese discreta (IPPAO1) ou 

moderada a importante (IPPAO2) 

 Tamanho AEO (cm2) IPPAO1 IPPAO2 

Braile (B) 21 1.55 1 1 

 23 1.80 5 1 

 25 2.22 4  

 27 2.51 2  

Sorin (M) 23 1.34  2 

 25 1.96 3  

 27 2.51 3  

Edwards (M) 23 1.83  4 

Orbis (M) 21 1.55  2 

 23 2.03 3  

Total             31 

AEO: área efetiva do orifício da prótese; B: biológica; M: metálica.  
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ANEXO 2 - Tipo e tamanho das próteses implantadas em posição mitral22,56 por grupo de 

pacientes com incompatibilidade paciente-prótese discreta (IPPAO1) ou moderada a 

importante (IPPAO2) 

 Tamanho AEO (cm2) IPPM1 IPPM2 

Braile (B) 23 1.74 3  

 25 1.95 3 1 

Orbis (M) 23 1.53 1 1 

 25 1.76 1 8 

 29 1.93 5 2 

Carpentier-Edwards (M) 25 1.64 5 1 

 27 1.83 1 4 

 29 2.15 4 2 

Total         42 

AEO: área efetiva do orifício da prótese; B: biológica; M: metálica.  
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ANEXO 3 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Título da Pesquisa:  Incidência, aspectos clínicos e ecocardiográficos de 

pacientes com Mismatch de próteses valvares cardíacas 

 

Eu, ____________________________________, estou sendo convidado a 

participar de um estudo denominado Incidência, aspectos clínicos e 

ecocardiográficos de pacientes com Mismatch de próteses valvares cardíacas. É um 

estudo que tem como objetivo   avaliar os pacientes com prótese valvar em 

acompanhamento para verificar a incidência de mismatch (uma anormalidade da 

prótese que tenho) com ecocardiografia bidimensional e Doppler e as condições 

clínicas que possuo. A justificativa para tal estudo é encontrar anormalidades nas 

próteses de válvulas cardíacas que podem causar problemas para quem possuem 

as mesmas. 

 

Através deste termo, autorizo que o pesquisador tenha acesso aos meus dados no 

meu prontuário cadastrado na UNIFESP/EPM podendo utilizar os mesmos para a 

pesquisa. 

 

A minha participação no referido estudo será no sentido de realizar um exame 

cardiológico chamado Ecocardiograma pelo médico do Hospital São Paulo da 

UNFESP. Fui alertado de que, da pesquisa a se realizar, não posso esperar 

benefícios, sendo apenas para outros pacientes portadores de prótese como eu no 

futuro. 

 

Recebi, por outro lado, os esclarecimentos necessários sobre os possíveis 

desconfortos e riscos decorrentes do estudo, levando-se em conta que é uma 

pesquisa, e os resultados positivos ou negativos somente serão obtidos após a sua 
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realização. Assim, o risco é nenhum, pois utiliza um exame que já faço de rotina no 

hospital que é o Ecocardiograma. 

 

Todas as informações obtidas a meu respeito neste estudo, serão analisadas em 

conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgado a sua identificação ou 

de outros pacientes em nenhum momento. 

 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será 

mantido em sigilo. 

 

Tenho a garantia de que todos os dados obtidos a meu respeito, assim como 

qualquer material coletado só serão utilizados neste estudo 

 

Se ocorrer qualquer problema ou dano pessoal comprovadamente decorrente do 

procedimento que serei submetido, tenho o direito a tratamento gratuito na UNIFESP 

e o terá direito a indenização determinada por lei 

 

Não receberei nenhuma compensação financeira relacionada à minha participação 

neste estudo. Da mesma forma, não terei nenhuma despesa pessoal em qualquer 

fase do estudo, incluindo exames e consultas. Durante o período de minha 

participação, se houver qualquer despesa adicional de minha parte em relação à 

condução ou alimentação, serei reembolsado 

 

Caso seja necessário, terei assistência permanente durante o estudo, ou mesmo 

após o término ou interrupção do estudo 

 

A qualquer momento, se for de meu interesse, poderei ter acesso a todas as 

informações obtidas a meu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados 

gerais do estudo. 
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Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar 

sair da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo. 

 

Quando o estudo for finalizado, serei informado sobre os principais resultados e 

conclusões obtidas no estudo. 

 

Tal termo está sendo disponibilizado em 2 vias originais, uma para ficar comigo e 

outra para ficar com o pesquisador. 

 

Em qualquer etapa do estudo, terei acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr. 

Irving Gabriel Araújo Bispo, médico da Pós Graduação da UNIFESP, que pode ser 

encontrado no endereço R. Sena Madureira, 1500 - Vila Clementino, São Paulo - 

SP, 04021-00) Telefone(s) 11) 3385-4102 ou no celular dele (11) 95452-4839   

  

Se eu tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp Rua Botucatu, 572 1º 

andar cj 14, 5571- 1062, FAX:5539-7162  E-mail: cepunifesp@unifesp.br 
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“Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Incidência, aspectos clínicos e 

ecocardiográficos de pacientes com Mismatch de próteses valvares cardíacas.”. Eu 

discuti com o Dr. Irving Gabriel Araújo Bispo sobre a minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 

minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 

tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que 

eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

Data:  ____/____/____ 

 

 

___________________________________________ 

Nome do participante da pesquisa       

 

____________________________________________ 

Assinatura 
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“Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e 

Esclarecido deste paciente (ou representante legal) para a participação neste 

estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumpri todos os termos aqui descritos. 

” 

 

Data:  ____/____/____ 

 

________________________________________ 

Dr Irving Gabriel Araújo Bispo 

Pesquisador principal 
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ANEXO 4 – Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
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ANEXO 4  

 

RESPOSTA AOS PARECERES DA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 

 

 

Apresentação geral da dissertação: Retifico o termo tese na capa do manuscrito 

para dissertação conforme indicado pela banca. Mantenho demais componentes da 

estrutura. 

Título: Mantenho título conforme indicado pela banca. 

Introdução: Mantenho a introdução conforme indicado pela banca. Mantivemos a 

estrutura do resumo da dissertação por entender que traz dados importantes para 

compreensão do texto completo a seguir. 

Métodos: Esclareço que se se trata de uma análise transversal, onde foram 

realizados novos exames ecocardiográficos de acordo com critérios de inclusão 

estabelecidos e definidos nos métodos. Tais exames foram realizados tardiamente 

em relação ao pós-operatório e por isso não teria como definir condições 

hemodinâmicas dos pacientes logo após o procedimento cirúrgico. Cabe ressaltar 

que tais pacientes já tinham suspeita de IPP em exames prévios e foram realizados 

novos exames para realmente definir se tinha ou não IPP; não nos baseamos 

apenas em ecocardiogramas prévios para definir tais análises posteriormente. 

Salientamos que a descrição detalhada das cavidades se faz necessária para 

mostrar a padronização das medidas coletadas de acordo com as diretrizes mais 

recentes. Também esclarecemos sobre a avaliação dos pacientes com dupla 

prótese em posição aórtica e mitral, onde cada prótese foi analisada em seu 

respectivo subgrupo. Outros parâmetros ecocardiográficos como DVI (razão de 

velocidades) e tempo de aceleração de fluxo sistólico foram utilizados nos cálculos 

durante a realização do exame, apesar de não descritos nos métodos. 

Figuras e tabelas: Citamos a tabela 1 de maneira retificada como indicado pela 

banca. Também ajustamos a legenda da tabela 5. Demais figuras e tabelas se 

mantiveram como indicado pela banca. 
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Resultados: Com relação ao número de pacientes, vale salientar que muitos foram 

excluídos, pois não tínhamos dados completos nos prontuários. Por isso ficamos 

com n = 119, que, no entanto não prejudicou a análise estatística dos mesmos. Com 

relação à área da superfície corpórea do ponto de vista estatístico, também foi 

percebido e foi comentado na discussão. A divisão IPP moderada e importante x IPP 

discreta foi necessária devido ao número limitado de pacientes. Também verificamos 

a alta prevalência de IPP em posição mitral, dado que confirmamos em nossas 

análises. As siglas APVAo e APVMi foram colocadas nas legendas das respectivas 

tabelas e por isso não constam na relação de abreviaturas, bem como a sigla VEAT. 

Ajustamos a frase da página 28 que estava incompleta. 

Discussão: Na discussão continuamos com análise dos pacientes com IPP 

moderada e importante no mesmo grupo devido ao número limitado de nossa 

amostra. Também discutimos sobre peso e área de superfície corpórea como 

levantado nos resultados. Apesar de não ter sido objetivo do estudo a questão do 

impacto da obesidade para avaliação do IPP, colocamos na discussão o impacto do 

peso e área da superfície corpórea levantado nos resultados; reconhecemos que os 

parâmetros ecocardiográficos de IPP em obesos ainda são limitados e não foram 

priorizados na discussão. Ajustamos os parágrafos do ponto de vista ortográfico nas 

páginas 43 e 45 citados pela banca. 

Conclusões: Mantivemos as conclusões como indicadas pela banca. A segunda 

conclusão foi de acordo com o que tivemos na literatura e por isso foi enfatizada. 

Com relação à conclusão sobre espessura miocárdica em detrimento de outras 

variáveis, ajustamos no texto que são as dimensões lineares. 

Referências: Ajustamos as referências indicadas pela banca com relação a 

padronização da citação do ano. 

Anexos: O objetivo de analisar as características clínicas já está colocado no 

objetivo geral do estudo; também foi objeto de nossas análises nos resultados e 

discussão. 


