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 Durante a liberação da prótese sob hipotensão controlada, todas sofreram migração e 

não funcionaram adequadamente levando ao óbito no intra-operatório (Figuras 21 e 22). 

 

Prótese C – Animais 8-12 

 Não ocorreu perda anestésica. As próteses confeccionadas no modelo C possuíam 

tamanhos de 20-26 mm, o que resultou em um oversize maior do que 20% com o peso 

inicialmente selecionado para os animais de experimentação.  

 

O animal de número 8 recebeu uma prótese com oversize aproximado de 40% (anel 

nativo de 14 mm/prótese 20 mm). O posicionamento mostrou-se muito mais fácil em relação 

à prótese auto-expansível. A abertura da valva ocorreu sem intercorrrências e o 

ecocardiograma e a aortografia de controle demonstraram uma prótese funcionamento normal 

com gradiente transvalvar baixo e sem insuficiência aórtica. Houve grave insuficiência mitral 

e óbito do animal no intra-operatório. A abertura das câmaras cardíacas evidenciou distorção 

do folheto anterior da valva mitral e a conseqüente regurgitação grave decorrente do oversize 

demasiado (Figura 1). 

 

Dada a dificuldade de produção de modelos de tamanho inferior, foi optado pelo 

aumento do peso dos animais de experimentação para 60 kg, com anel valvar aórtico de entre 

18 e 22 mm. 

 

Nos animais 9, 10, 11 e 12 foi possível o implante transapical sem intercorrências. As 

medidas ecocardiográficas de controle evidenciaram gradiente valvar aórtico baixo mantido 

durante o seguimento e ausência de insuficiência aórtica significativa.  
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Figura 21. Início da liberação da prótese. Fluoroscopia. 

 

 

  

Figura 22. Ventriculotomia. Prótese aórtica dentro da cavidade ventricular esquerda. 
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Após o sacrifício, verificou-se adequada integração entre a prótese e o anel valvar, 

bem como a ausência de trombos.  

 

Dados completos da fase experimental são foco de outra publicação e estão 

disponíveis na Disciplina de Cirurgia Cardiovascular da Universidade Federal de São Paulo. 

 

 

4.2 Fase clínica 

 

 Todos os casos foram realizados na Universidade Federal de São Paulo –Escola 

Paulista de Medicina, em sala cirúrgica híbrida. O caso de número 7 não completava critérios 

de Euroscore ou STS SCORE para o implante valvar, porém apresentava co-morbidades não 

contempladas por estes escores. Logo, foi considerado de risco inaceitável para a intervenção 

convencional sendo encaminhado ao implante transcateter após consenso multidisciplinar.  

 

O implante valvar com sucesso foi possível em 13 casos (Figura 23). Ocorreu apenas 

uma conversão imediata por migração da prótese. Não ocorreu mortalidade intra-operatória.  

 

Todos os pacientes receberam o mesmo dispositivo valvar desenvolvido durante o 

protocolo experimental de tamanho adequado ao seu anel valvar aórtico, tendo sido utilizados 

os seguintes tamanhos: 3 de 20mm, 6 de 22mm, 2 de 24mm e 2 de 26 mm. Os casos de valve-
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in-valve utilizaram 2 próteses 20 mm e 3 de 22 mm. A seleção do tamanho protético ocorreu 

por meio da medida do anel valvar com uso do ecocardiograma transesofágico intra-

operatório, bem como a avaliação da extensão da calcificação (Figuras 24 e 25). 

 

Todos os pacientes sobreviveram ao procedimento e a mortalidade hospitalar foi de 

42,8%. Houve apenas um óbito nos primeiros 30 dias de seguimento decorrente de 

complicação relacionada (acidente vascular cerebral). Apenas um dos indivíduos que 

receberam alta hospitalar faleceu durante o seguimento por Influenza A H1N1. Os demais 

óbitos foram conseqüentes a complicações clínicas não diretamente relacionadas. A 

mortalidade da segunda metade da casuística foi de 14,2%. 

 

O caso 1 evoluiu com pneumonia associada à ventilação mecânica, necessitou de 

traqueostomia e cursou com choque séptico e óbito no 35º dia de pós-operatório. Foi 

solicitada análise necroscópica que confirmou a causa do óbito e demonstrou correto 

posicionamento da bioprótese ao dispositivo prévio com disfunção. Não havia trombos ou 

sinais de alteração dos folhetos valvares com boa coaptação dos mesmos (Figuras 26 e 27).  

 

O ecocardiograma demonstrou presença de regurgitação valvar central moderada a 

grave, logo após o implante. O mecanismo de tal vazamento era a presença do fio guia 

apoiado sobre as cúspides valvares. A remoção do fio guia ou o seu reposicionamento no 

centro da valva solucionou o problema (Figura 28). 
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Figura 23. Ecocardiograma transesofágico. Aspecto da prótese implantada. 

 

 

Figura 24. Ecocardiograma transesofágico. Presença de extensa calcificação anular com 

sombra acústica posterior. 
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Figura 25. Ecocardiograma transesofágico. Medida do anel valvar. 

 

 

Figura 26. Aspecto macroscópico do achado de necrópsia do implante valve-in-valve. 

Observar o correta posocionamento das próteses e perviedade dos óstios coronários. 
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Figura 27. Aspecto do folheto da bioprótese com disfuncionante aprisionado entre as duas 

próteses. 

 

 

 

Figura 28. Ecocardiograma transesofágico. Insuficiência aórtica central grave pela presença 
do fio guia apoiado sobre as cúspides protéticas. 
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O resultado hemodinâmico avaliado pelo ecocardiograma foi satisfatório com redução 

significativa do gradiente de pico de 79,7±9,9 para 25,0±5,2 mmHg no 1º pós-operatório 

(p=0,0058). A evolução demonstrou que esta redução do gradiente foi mantida nos exames 

subseqüentes sem diferença estatisticamente significativa entre o gradiente obtido após o 

implante no pós operatório imediato (Gráfico 1). 

 

O gradiente médio também demonstrou redução significativa de 40,1±7,3 mmHg para 

10,7±2,0 mmHg no 1º pós-operatório (p=0,0001). A evolução também demonstrou a 

manutenção desta redução (Gráfico 2). 

 

Ocorreu insuficiência aórtica periprotética na maioria dos casos. Quatro pacientes não 

apresentaram refluxo (todos valve-in-valve), seis, insuficiência leve e quatro, leve a moderada 

(Figura 29). 

 

 A função ventricular medida pela fração de ejeção do ventrículo esquerdo pelo método 

de Simpson apresentou melhora estatisticamente significativa de 44,46±3,4 para 56,8±3,3 já 

no sétimo dia de pós-operatório (p=0,0001), sustentada no seguimento (Gráfico 3). 

 

Parte dos pacientes apresentaram deterioração da função renal documentada por 

redução da taxa de filtração glomerular calculada pelo método de Cockcroft-Gault (81). 

Destes, 3 necessitaram de terapia dialítica. Não ocorreu poder estatístico para demonstrar a 

significância de tal diferença (Gráfico 4).  
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Gráfico 1. Gradientes transvalves aórticos de pico no pré-operatório, 1º pós-operatório, 7º 
pós-operatório e 30º pós-operatório. 

 

 
Pré-operatório versus 1º pós operatório – p= 0,0058 

Pré-operatório versus 7º pós operatório – p=0,0034 

Pré-operatório versus 30º pós-operatório – p=0,0096 

 

Gráfico 2. Gradientes transvalvaes aórticos médios no pré-operatório, 1º pós-operatório, 7º 
pós-operatório e 30º pós-operatório. 

 
Pré-operatório versus 1º pós operatório – p= 0,0001 

Pré-operatório versus 7º pós operatório – p=0,0013 

Pré-operatório versus 30º pós-operatório – p=0,0077  
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Gráfico 3. Fração de ejeção do ventrículo esquerdo no pré-operatório, 1º pós-operatório, 7º 
pós-operatório e 30º pós-operatório. 

 

 

Pré-operatório versus 1º pós operatório – p= 0,1849 

Pré-operatório versus 7º pós operatório – p=0,0001 

Pré-operatório versus 30º pós-operatório – p<0,0001 

 

Gráfico 4 – Evolução da taxa de filtração glomerular (mL/min) nos pacientes submetidos ao 

implante transapical de valva aórtica. 
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Figura 29. Ecocardiograma transesofágico pós-operatório com evidência de vazamento 
perivalvar. 
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 Nenhum paciente apresentou bloqueio átrio-ventricular total ou necessidade de 

implante de marcapasso definitivo. 

 

Os dados anestésicos estão demonstrados na tabela 2. As variáveis intra-operatórias 

estão listadas na tabela 3. 

 

Foi necessária a entrada em circulação extracorpórea em um caso com conversão para 

procedimento convencional e um sem conversão. No primeiro, ocorreu migração do 

dispositivo valvar durante a insuflação devido à permanência da parte proximal do balão 

dentro do introdutor (Figura 30). Deste modo, foi necessária a captura da prótese com auxílio 

de um cateter balão com o objetivo de evitar sua migração para o arco aórtico ou aorta 

descendente, bem como eventual oclusão dos vasos da base. A seguir, procedeu-se 

esternotomia mediana, entrada em perfusão, pinçamento aórtico, aortotomia, retirada da 

prótese e substituição convencional da valva nativa por bioprótese. No segundo, houve 

migração da prótese para a cavidade ventricular esquerda. Optou-se por inserção de nova 

prótese de tamanho maior e retirada da primeira após compactação com auxílio de um 

conjunto de fios-guia e ventriculotomia limitada (Figura 31). A canulação arterial e venosa 

periférica ocorreu sem dificuldades e não ocorreram complicações vasculares. 
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Tabela 2 – Variáveis anestésicas. 

Variável n=14 

Tempo de anestesia (minutos 339,5±33,1 

Uso de drogas vasoativas (n/%) 6/42,8 

Diurese (mL)  472,7±81,6 

Concentrado de glóbulos vermelhos (unidades)  1,7±0,49 

Plasma fresco congelado (unidades)  0,9±0,5 

Plaquetas (unidades)  1,2/0,6 

Infusão de cristalóides (mL)  3645,4±456,7 

Retirada de ventilação mecânica em sala 

operatória (n/%) 

7/50 

 

 

Tabela 3 – Variáveis operatórias. 

Variável n=14 

Sucesso do procedimento (n/%) 13/92,8 

Conversão para troca convencional (n/%) 1/7,1 

Ressucitação  0 

Desfibrilação (n/%) 2/14,2 

Entrada em circulação extracorpórea 2/14,2 

Contraste (mL)  80±9,4 

Tempo de fluoroscopia (min)  16,5±1,9 

Tempo de procedimento (min)  217,7±26,6 
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Figura 30. Migração da prótese transcateter em direção à aorta ascendente. Fluoroscopia. 

 

 

 

Figura 31. Fluoroscopia. Primeira prótese dentro da cavidade ventricular esquerda e segunda 

sobre o anel valvar aórtico durante abertura. 
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Três pacientes necessitaram de re-internação após alta hospitalar. Um deles apresentou 

pneumonia lobar no 28º dia de pós-operatório e foi internado para antibióticoterapia. Recebeu 

alta após 10 dias com melhora do quadro infeccioso. Outro apresentou hemotórax à esquerda, 

provavelmente secundário a sangramento apical ventricular. Foi necessária a realização de 

drenagem torácica sob selo d´água com resolução sem necessidade de re-exploração cirúrgica. 

Recebeu alta no 5º dia de pós-operatório da drenagem torácica. O terceiro, também 

apresentou derrame pleural à esquerda com internação por 3 dias para toracocentese. 

 

Todos os pacientes foram mantidos com protocolo de anti-agregação plaquetária com 

ácido acetil-salicílico na dose de 200 mg diária, na impossibilidade do uso do ácido acetil-

salicílico foi utilizado clopidogrel na dose de 75 mg diário (a introdução da anti-agregação 

ocorreu no pós-operatório após a retirada do dreno torácico e confirmação da ausência de 

complicações hemorrágicas). A contagem de plaquetas apresentou redução significativa nos 

primeiros dias de pós-operatório na maioria dos pacientes (Gráfico 5). A média apresentou 

redução de 198333,3±14797,7 no pré operatório para 84444,4±10504,1 (p=0,0002) no 1º pós-

operatório. No trigésimo dia de pós-operatório a contagem elevou-se em média para 

125666,6±31513,6. A comparação dos valores pré-operatórios e após 30 dias apresentou 

diferença significativa (p=0,0174), apesar do aumento do número global de plaquetas. 
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Gráfico 5. Evolução da contagem de plaquetas durante a evolução pré e pós-operatória. 
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5.DISCUSSÃO 

 

A substituição valvar aórtica é o procedimento de escolha em pacientes portadores de 

estenose valvar aórtica ou disfunção de biopróteses sintomáticos e com gradiente transvalvar 

elevado (13).  Este procedimento é muito bem determinado na literatura e seus resultados 

consistentes e favoráveis, mesmo em grupos etários elevados e pacientes com múltiplas co-

morbidades (82-84). As complicações relacionadas são bem conhecidas e normalmente 

limitadas (82).  

 

Cerca de 30-60 % dos pacientes podem ter indicação operatória negada por serem 

considerados de alto risco, apesar de preencherem critérios bem definidos para indicação do 

procedimento (14;85).  

 

Múltiplas são as razões que levam à contra-indicação do procedimento convencional. 

Entre elas a presença de aortas com calcificações extensas ou em porcelana, presença de 

enxertos coronarianos pérvios, radioterapia torácica ou a existência de múltiplas 

comorbidades. A avaliação do risco operatório destes pacientes é baseada em diversos escores 

que buscam predizer a mortalidade de um determinado paciente submetido a um 

procedimento cirúrgico, além, é claro, da percepção pessoal da equipe assistente.  

 

Diversas críticas são formuladas a cerca da validade destes métodos de previsão de 

mortalidade. A maioria delas julga como super-estimado o risco previsto por estes critérios. 
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Estudos demonstram que a mortalidade real é menor que a prevista pelos escores em centros 

de referência (68;86;87). Neste contexto, o STS-SCORE parece apresentar uma capacidade 

superior em predizer o risco, bem como super-estimar menos quando comparado ao 

EuroSCORE (69;88).  

 

Diferentes escores utilizam distintos dados na análise e previsão de risco, 

demonstrando que as diversas ferramentas podem ser incompletas no intuito de avaliar o real 

risco da intervenção. O STS-SCORE, por exemplo, utilizou mais de 50 variáveis distintas, 

porém apenas 24 compõem atualmente os critérios (69). 

 

 Os escores de risco, apesar dos grandes questionamentos que os cercam, representam 

uma análise objetiva da morbi-mortalidade imposta ao paciente frente à intervenção proposta 

e devem compor, juntamente com o julgamento clínico criterioso e realizado dentro de um 

ambiente multidisciplinar, os parâmetros utilizados na decisão da alternativa terapêutica mais 

adequada a cada caso.  

 

A presença de um paciente com escore de risco inferior ao apresentado nos critérios de 

inclusão do estudo remete a esta inferência, em que o julgamento clínico pode representar a 

maior parte na seleção dos pacientes com indicação alternativa. 

 

Outra importante limitação é a não inclusão de algumas características tidas como de 

risco para intervenção como: irradiação mediastinal, aorta em porcelana, disfunção hepática, 
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anormalidades da parede torácica e mediastinite prévia. Deve-se levar em consideração, que 

os indivíduos que serviram de base para a composição dos escores foram pacientes 

efetivamente foram submetidos à cirurgia, limitando a inferência em grupos originalmente 

não eram considerados candidatos ao procedimento intervencionista (89).  

 

Situação bastante controversa, gira em torno dos pacientes com estenose aórtica grave 

e baixo gradiente transvalvar. Nestes, a identificação de reserva ventricular funcional pode ser 

um fator decisivo na indicação ou não de um eventual procedimento, seja ele cirúrgico 

convencional ou alternativo (90). Indivíduos nestas condições podem não apresentar benefício 

com a utilização da estratégia alternativa e, portanto, contribuírem para uma elevada 

mortalidade neste grupo. Tal aspecto desfavorece a comparação com o grupo convencional. 

 

A determinação da presença de sintomas é uma tarefa difícil. Muitos pacientes 

apresentam gradiente transvalvar aórtico elevado e área valvar reduzida (muitas vezes menor 

do que 1 cm2), porém são estratificados como assintomáticos. Identificar o real valor do 

julgamento clínico nesta situação pode ser onerosol, uma vez que estes pacientes limitam a 

quantidade e extensão de suas atividades com o objetivo inconsciente de evitar o 

aparecimento de sintomas. O teste de esforço, usualmente contra-indicado em portadores de 

estenose aórtica, pode útil na estratificação deste grupo. Nossa casuística apresenta parte dos 

pacientes oligossintomáticos, porém com extensa calcificação anular e elevado gradiente, 

fatores que por si só elevam a mortalidade durante o tratamento clínico fazendo com que estes 

fossem referenciados para a intervenção transcateter.  
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 A via de acesso transapical, quando comparada à via femoral retrógrada, parece ser 

mais segura por apresentar menor morbi-mortalidade intra-operatória, apesar aparentemente 

representar maior agressão cirúrgica. Na maioria dos grupos a via transapical não se constitui 

a via de acesso de eleição (91).  

 

 Embora a via tranfemoral represente necessidade de manipulação de um sistema 

ilíaco-femoral muitas vezes com intensa ateromatose, a redução progressiva dos diâmetros 

dos cateteres utilizados para estes implantes tem permitido o uso cada vez mais freqüente 

desta via (76). O acesso retrógrado também revela um índice substancialmente maior de 

complicações cerebrovasculares pela manipulação dos cateteres no arco aórtico (91). A 

utilização da via transapical foi mandatória no presente estudo tendo em vista o diâmetro de 

24 Fr do introdutor utilizado, o que dificultaria de sobre maneira o acesso ao sistema ilíaco-

femoral.  

 

Alguns grupos têm utilizado alternativas ao sistema ilíaco-femoral, como as artérias 

subclávia, axilar ou implante diretamente através da aorta por mini-esternotomia (92). A 

confecção de condutos através de laparotomia limitada, com acesso aos vasos ilíacos ou à 

aorta abdominal distal, também pode ser considerada em pacientes com sistema femoral de 

pequeno calibre, como já foi demonstrado previamente no implante endovascular para 

tratamento de doenças da aorta (93). 
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A melhora progressiva dos sistemas de liberação e redução do perfil muito 

provavelmente levará à escolha da via femoral retrógrada como preferencial, ficando o acesso 

anterógrado transapical para indivíduos com anatomia vascular periférica insatisfatória (76). 

 

Obtivemos um evento cerebrovascular maior, dado consistente com a literatura a 

despeito do número reduzido de pacientes deste estudo. O pequeno número da amostra não 

permite julgar a incidência do evento de modo comparativo com a literatura. A porcentagem 

de eventos isquêmicos para via transapical é de 2,6 % (75). A intervenção transfemoral traz 

um índice de acidente vascular cerebral maior: 6,7 % (75). Possivelmente, estratégias que 

incluam a interposição de filtros vasculares à semelhança dos filtros utilizados em 

intervenções carotídeas ou em canulações aórticas com cânulas especias como a Embolex 

(Edwards Lifesciences, Irvine, Califórnia) poderão permitir a redução do risco deste grave 

evento. 

 

A queda da saturação cerebral de oxigênio durante o período de hipotensão controlada 

necessária à liberação da prótese pode representar potencial fonte de isquemia cerebral, 

especialmente em pacientes com função ventricular reduzida. Monitorização da saturação 

regional de oxigênio cerebral com o intuito de aguardar a recuperação entre os episódios 

repetidos de hipotensão, bem como a elevação da fração inspirada de oxigênio podem 

contribuir para diminuição de tais eventos (94).  

 

Parte importante dos casos consistia de pacientes com re-operações, o que 

sabidamente eleva o risco de uma nova intervenção. Apesar disto, relatos apontam para a 
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segurança e eficácia da intervenção transcateter neste grupo de pacientes, que apresentam não 

apenas re-intervenções valvares, mas aórticas e coronarianas (95). Assim, este grupo em 

particular torna-se especialmente beneficiado pela nova alternativa. Um dos casos da 

estatística ilustra bem este benefício, já que o procedimento foi a quarta intervenção 

cardiovascular. 

 

 Diferentemente da literatura, nossos pacientes apresentam comorbidades até então não 

descritas, como a doença de chagas e a anemia falciforme, mostrando que o procedimento 

também é factível em diferentes grupos. Outro caso apresentava idade bem inferior aos casos 

descritos anteriormente na literatura, ressaltando o fato de que doentes jovens com alto risco 

de re-intervenção podem se beneficiar da técnica. A partir daí, pode-se constituir um novo 

grupo em que este procedimento sirva como ponte para recuperação parcial, melhora clínica e 

provisão de condições mais satisfatórias para terapia convencional definitiva. 

 

 A oclusão do ápex ventricular esquerdo após manipulação com introdutores de grande 

calibre é outro desafio. A não utilização de circulação extracorpórea pode causar dificuldades 

na hemostasia apical com conseqüente perda sangüínea. Felizmente, a maioria destes 

pacientes apresenta hipertrofia ventricular esquerda, o que facilita o apoio das almofadas de 

teflon e reduz a probabilidade de sangramento incontrolável. Ainda assim, pode ser necessário 

a entrada em circulação extracorpórea para obter reparo adequado do orifício. O aparecimento 

de complicações tardias, como pseudo-aneurismas, é possível neste local (96). Entretanto, não 

foi constatada na presente casuística dificuldade de oclusão apical com a utilização do 

introdutor de 24 Fr. Talvez os dois casos de hemotórax do estudo possam ter sido 

conseqüência de um lento sangramento apical com resolução espontânea. Alguns autores têm 



97 
 

proposto alternativas menos invasivas de oclusão apical lançando mão de dispositivos 

semelhantes aos amplatzers (97). 

 

 Apesar do bloqueio átrio-ventricular ser uma complicação relativamente freqüente, 

não foi necessário o implante de marcapasso definitivo. As próteses balão expansíveis, como 

a Edwards Sapiens THV (Edwards Lifesciences, Irvine, California) apresentam índices de 

necessidade de estimulação cardíaca permanente de 7% (75). As próteses auto-expansíveis, 

como a CoreValve (CoreValve, Irvine, California), apresentam taxas de bloqueio átrio-

ventricular total algo mais elevadas, atingindo 24% (75). A maior incidência de bloqueio na 

utilização da Corevalve pode ser justificada pela sua composição de nitinol que se mantém em 

expansão com a temperatura sanguínea, causando compressão progressiva do sistema de 

condução. Outra hipótese consiste no fato da forma do dispositivo necessitar de apoio infra e 

supra-anular com maior chance de compressão do sistema da condução. 

 

A não ocorrência de eventos coronarianos, como infarto agudo do miocárdio e 

obstruções dinâmicas dos óstios coronários, ou interferências na dinâmica mitral, demonstram 

que a nova prótese foi capaz de ajustar-se com eficiência à via de saída ventricular esquerda, 

fato essencial no julgamento do sucesso. A correta seleção do tamanho também contribuiu 

para ausência destas complicações, como pôde ser demonstrado durante a fase experimental. 

Vale lembrar que a utilização de uma prótese com oversize superior a 20% em relação ao anel 

aórtico provocou distorção do anel mitral e conseqüente insuficiência mitral grave levando ao 

óbito (Figura 1). Complicações como estas existem e estão descritas em pequena porcentagem 

de pacientes. Obstruções dos óstios coronarianos, apesar de mais raras, também podem 

ocorrer. 
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 A piora, ao menos transitória, da função renal foi observada e está em concordância 

com o aparecimento de até 28% de insuficiência renal aguda e eventual necessidade de 

diálise, seja ela transitória ou permanente (98). A necessidade de tratamento dialítico no 

SOURCE registry foi de 8,7% (75). A combinação de diferentes métodos de imagem, 

inclusive com a incorporação do ecocardiograma tridimensional será capaz de contribuir para 

a redução na utilização de contraste e eventualmente propiciar implantes sem o uso do 

mesmo. 

 

 A necessidade de conversão para esternotomia mediana, suporte cardiopulmonar total, 

pinçamento aórtico e substituição valvar convencional é descrita na literatura como ao redor 

de 1,2 % (75). Este estudo apresentou apenas um caso de conversão, porém novamente o 

pequeno poder estatístico da amostra não permite a execução de comparações adequadas. A 

causa da conversão esteve diretamente relacionada à curva de aprendizado. 

 

 A presença de plaquetopenia já havia sido relatada e pode estar ligada à ativação 

plaquetária durante e após o procedimento (99). Grube utilizou o clopidogrel no pré-

operatório por tempo indeterminado com sucesso no bloqueio da ativação plaquetária e 

inibição da redução da contagem de plaquetas. Outro fator possivelmente associado à redução 

do número absoluto de plaquetas é a exposição das mesmas à estrutura metálica do stent que 

suporta os folhetos da prótese. Um novo modelo em construção atualmente possui um 

polimento mais avançado e provavelmente será capaz de induzir menor ativação plaquetária.  
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A insuficiência aórtica residual é outro ponto que merece destaque. Diversos grupos 

têm demonstrado a persistência de graus variados de insuficiência aórtica pós-procedimento, 

principalmente de origem perivalvar, normalmente de grau leve a moderado (91). A 

prevalência da insuficiência é maior do que a esperada para as substituições convencionais 

(100;101). Tendo em vista a irregularidade da circunferência do anel valvar aórtico após a 

valvoplastia com balão, a presença da insuficiência não causa surpresa devido à dificuldade 

encontrada pelo dispositivo protético em realizar coaptação perfeita com o anel valvar 

calcificado. Estudos experimentais não foram capazes de reproduzir tal acontecimento, já que 

o anel valvar dos animais de experimentação não apresenta calcificação. Por outro lado, a 

presença de calcificação extensa do anel parece ser um fator determinante no apoio adequado 

da prótese e colaborar na prevenção da migração posterior do dispositivo. 

 

 A presença de insuficiência aórtica leve é elevada. Dados do registro internacional da 

Edwards Sapien evidenciam 45% de insuficiência 1+, 32% 2+ e 7,5% 3+ para próteses com 

diâmetro de 23mm. Com a utilização de prótese de 26mm de diâmetro, não ocorreram 

insuficiências 3+, porém 50,8% apresentaram 1+ e 36,1% 2+ (75). Na presente casuística, a 

insuficiência aórtica foi comparável aos resultados do registro citado com utilização de 

próteses de 26 mm de diâmetro. Provavelmente a disponibilidade de um maior número de 

diâmetros protéticos possa ter permitido a seleção mais precisa do modelo adequado capaz de 

melhor coaptação em relação ao anel valvar nativo. Os doentes submetidos ao implante valve-

in-valve não apresentaram insuficiência aórtica perivalvar por coaptação naturalmente mais 

regular entre as duas próteses.  
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A presença de insuficiência aórtica central durante o procedimento pode decorrer de 

alguns fatores. O fio guia pode deslocar uma das cúspides provocando insuficiência grave, 

porém é facilmente resolvida com a remoção do mesmo. Alguns casos persistem com 

insuficiência, sendo aventadas as hipóteses: a) mau alinhamento das cúspides por deformação 

do stent; b) perfuração ou laceração dos folhetos durante o preparo ou implante; c) protrusão 

de parte do aparelho valvar nativo para dentro ou sobre a prótese implantada com 

interferência em sua dinâmica funcional; d) implante baixo do stent com curvatura da cúspide 

nativa sobre a prótese durante a diástole e conseqüente formação de obstáculo ao fluxo 

diastólico durante o fechamento valvar com manutenção de uma das cúspides protéticas 

aberta (102). Uma alternativa é o implante de uma segunda prótese dentro da primeira (valve-

in-valve) (102;103). Vale ressaltar que o apoio do segundo dispositivo é a primeira prótese e 

não o anel calcificado e irregular podendo comprometer sua fixação com eventual migração 

do conjunto e conseqüências graves com necessidade de re-operação sob circulação 

extracorpórea para correção (102). 

 

 Os dados atuais não permitem conclusões a respeito do impacto na sobrevida ou no 

desempenho ventricular, bem como na eventual necessidade de re-intervenção, causada pela 

presença de insuficiência aórtica residual. Pode-se, podemos presumir que o comportamento 

deve assemelhar-se às insuficiências nativas leves, a menos que a mesma provoque hemólise, 

demandando necessidade de intervenção convencional e substituição da prótese transcateter 

por uma bioprótese convencional (100;101). Aceitar a presença de insuficiência aórtica como 

uma conseqüência natural e parte do procedimento, ao invés da encará-la como uma 

complicação, faz parte da mudança de paradigma que envolve o tratamento transcateter da 

valva aórtica. 
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Os gradientes transvalvares pós-implante foram todos baixos, demonstrando um perfil 

hemodinâmico favorável do novo dispositivo. É possível que os gradientes destes novos 

dispositivos sejam, inclusive, menores que os esperados para biopróteses convencionais e 

com orifícios valvares efetivos maiores, provavelmente pelas características construtivas das 

próteses, que carecem que cuffs de suporte. Mesmo quando comparadas a válvulas stentless, o 

perfil hemodinâmico mostrou-se mais favorável. Tais características podem contribuir 

positivamente em um melhor desempenho hemodinâmico durante o seguimento e a 

possibilidade de traduzir-se em sobrevida (104). 

 

A melhora da função ventricular é compatível com o esperado após a remoção da 

estenose e redução do gradiente à ejeção ventricular em pacientes com presença de reserva 

funcional, o que muitas vezes pode ser de difícil julgamento. O estudo foi capaz de sugerir a 

regressão do déficit ventricular, da mesma maneira que já havia sido demonstrado em curto 

espaço de tempo (72;105). Esta melhora é mais rápida, porém comparável em termos 

absolutos finais às substituições convencionais (104). A rápida melhora pode explicar em 

parte as diferenças de mortalidade observadas entre os procedimentos convencionais e 

transcateter, especialmente em pacientes com fração de ejeção severamente deprimida. As 

possíveis causas desta diferença incluem a não utilização da circulação extracorpórea e 

pinçamento aórtico sob proteção cardioplégica e a presença de uma pós-carga menor gerada 

pelas próteses transcateter (104). 

 

Infelizmente, o tempo de seguimento ainda é curto e o poder amostral restrito. 

Seguimento em longo prazo e maior número de casos, provavelmente serão capazes de 
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demonstrar a capacidade do novo dispositivo em promover regressão de alterações estruturais 

cardíacas. 

 

A mortalidade hospitalar do procedimento é variável na literatura, mas menor do que a 

prevista pelos escores de risco, variando entre 23 % (63) e 6,3 % (75). Certamente, a 

mortalidade em nossa casuística é elevada, podendo ser causada por um número ainda 

pequeno de indivíduos, bem como a seleção de pacientes graves, o que se torna evidente na 

análise do EuroSCORE e STS SCORE médios da população estudada.  A estratificação de 

nossa mortalidade após a metade da experiência torna clara a existência de uma nítida curva 

de aprendizado na seleção dos pacientes e na realização do procedimento. A gravidade dos 

indivíduos (avaliada pelos escore) permaneceram elevadas nas duas metades sem diferença 

significativa entre elas. Vale também ressaltar, que a primeira metade da casuística foi 

composta em sua maioria por indivíduos internados por descompensação cardíaca, 

diferentemente do que aconteceu na segunda metade, onde 28% dos indivíduos encontravam-

se internados antes do procedimento. 

 

Os escores de risco médio dos principais grupos que realizam o procedimento de 

maneira rotineira são menores do que o de nossa população, sugerindo que os critérios de 

seleção são fundamentais para um bom resultado (91). 

 

As causas de mortalidade não foram cardíacas ou relacionadas diretamente à 

intervenção (exceto em 1 paciente) evidenciando que o desafio do tratamento destes não se 

encerra no momento da intervenção. A população alvo é composta de pacientes com reserva 
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funcional diminuída, o que a torna suscetível a complicações clínicas frente à agressão 

intervencionista (106).  

 

 A mortalidade do procedimento transcateter também é dependente de uma curva de 

aprendizado e melhoria do perfil dos dispositivos. Dados compilados do SOURCE registry 

ainda não publicados demonstram que a sobrevida em 30 dias relacionada ao procedimento 

era inicialmente ao redor de 70%, evoluindo para atuais 94%. A comparação entre as vias 

transfemoral e transapical do mesmo registro apontam para uma superioridade em termos de 

mortalidade em favor da transfemoral (6,3% versus 10,3%), apesar do grupo transapical ser 

composto de pacientes com número maior de comorbidades e escores de risco mais elevados 

(75). 

  

Alguns autores questionam a superioridade de resultado do procedimento alternativo 

em detrimento da intervenção convencional e utilizam como base a revisão de grandes séries 

de doentes de alto risco submetidos troca valvar aórtica com circulação extracorpórea que 

demonstram risco ao redor de 7,8 % (68). Evidentemente, torna-se difícil comparar tais 

populações, tendo em vista que os indivíduos referenciados para o procedimento transcateter 

são mais idosos, portadores de mais comorbidades e apresentam escores de risco mais 

elevados. As grandes séries de mortalidade e morbidade da intervenção clássica em sua 

grande maioria representam estatísticas de serviços de grande movimento cirúrgico, centros 

de referência e experiências pessoais excepcionais podendo não representar a realidade de um 

universo global de pacientes em diferentes centros de complexidades distintas, criando assim, 

viés de comparação. 
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A constatação de diferenças de sobrevida talvez seja uma tarefa de difícil resposta, 

uma vez que os grupos podem não ser comparáveis, pelo menos não no momento atual em 

que a terapia transcateter encontra-se reservada para pacientes com risco operatório elevado. 

 

A análise da sobrevida em médio e longo prazo é prejudicada neste estudo pelo 

pequeno poder amostral. Entretanto, dados compilados dos registros de implante da Edwards 

Sapien demonstram que a sobrevida esperada em 6 meses é ao redor de 80 % e ao redor de 75 

% em 1 ano (75). Estas taxas são positivas se comparadas ao esperado frente à história natural 

da estenose valvar aórtica sintomática. Nos próximos anos, um número crescente de pacientes 

de alto risco terá sido submetido à intervenção transcateter e dados mais consistentes de 

desempenho e resultado estarão presentes contribuindo para refinamento dos critérios de 

inclusão e exclusão. 

 

O estudo apresenta limitações inerentes à experiência inicial. Além do pequeno 

número de pacientes, existe uma curva de aprendizado nítida, atenuada pela presença no 

ambiente operatório de profissionais de distintas características e conhecimentos técnicos 

(cirurgião cardiovascular, hemodinamicista, ecocardiografista, anestesiologista, perfusionista, 

entre outros). A melhoria dos resultados após as intervenções iniciais fica clara na literatura 

(105;106). A causa é multifatorial, mas certamente inclui um aprendizado na seleção dos 

pacientes, manipulação de um novo dispositivo, aprimoramento dos cateteres de liberação e 

refinamento da técnica. 
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É patente que a nova técnica apresenta resultados promissores sendo capaz de 

promover alívio sintomático e melhora documentada na função ventricular com morbi-

mortalidade aceitável. O resultado atual é de curto prazo sendo premente a necessidade de 

investigação complementar com estudos randomizados de longo prazo.  

 

Incorporar soluções novas e alternativas a problemas antigos é uma responsabilidade 

do cirurgião cardiovascular na liderança de um time multiprofissional de avaliação e 

tratamento de moléstias cardíacas.   

 

No atual cenário, o tratamento transcateter da estenose aórtica e da disfunção das 

biopróteses em posição aórtica deve estar restrito a casos com risco operatório esperado 

elevado. A disseminação descontrolada desta terapia causada pela atratividade do 

procedimento frente à intervenção convencional deve ser combatida. Possivelmente, em um 

futuro próximo, o avanço dos dispositivos permitirá a ampliação da indicação. 
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6.CONCLUSÕES 

 

1. Foi possível o desenvolvimento experimental de bioprótese aórtica nacional para 

implante transcateter com resultado de curto prazo satisfatório; 

2. O implante clínico demonstrou ser tecnicamente factível e com perfil hemodinâmico 

satisfatório; 

3. São necessários estudos de longo prazo e com maior poder amostral no intuito de 

determinar a real eficácia e indicação do procedimento alternativo. 
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Anexo 1. Cópia do termo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Médica 
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Anexo 2. Cópia do termo de consentimento livre e esclarecido 
 

Termo de Consentimento livre e Esclarecido 

1 – Título do projeto: Implante de prótese aórtica transapical minimamente invasivo. 

2 – O objetivo deste estudo é a avaliar uma nova cirurgia para o tratamento de problemas da válvula 
aórtica. Neste estudo pacientes como você que possuem indicação de troca da válvula aórtica, porém 
possuem um risco muito alto para a cirurgia convencional e que muitas vezes permaneceriam em 
tratamento clínico apesar de apresentarem muitos sintomas serão submetidos ao implante de uma 
nova válvula aórtica que dispensa muitos passos da cirurgia convencional, principalmente a 
necessidade de parar o coração e de utilizar a máquina coração-pulmão (sistema de circulação extra-
corpórea).  

3 – Durante o procedimento você será submetido à coleta de exames de sangue, ecocardiograma e 
cateterismo cardíaco, todos eles habitualmente já realizados como preparo para uma cirurgia 
convencional. Você será submetido à anestesia geral e uma pequena incisão do lado esquerdo do 
tórax permitirá o acesso à ponta de seu coração. Neste ponto iniciará a parte nova do procedimento: 
com ajuda de um sistema de raio-X especial e ecocardiograma um válvula biológica especialmente 
desenvolvida será colocada sobre a sua válvula através da ponta do coração sem a necessidade de 
parar o mesmo. Após o implante o cirurgião fechará a ponta do seu coração e a incisão. Após você 
será encaminhado para a unidade de terapia intensiva para se recuperar da cirurgia.    

4 – Todos os exames a serem realizados no pré-operatório são procedimentos rotineiros e são 
utilizados no preparo de todos os pacientes que serão submetidos à troca de válvula aórtica.  

5 – Não são esperados desconfortos diferentes daqueles existentes em uma cirurgia convencional. 
Esse procedimento novo já é realizado em alguns centros ao redor do mundo e os resultados iniciais 
demonstram que o risco do mesmo é menor do que uma cirurgia convencional. 

6 – Espera-se um benefício para você em termos de redução de risco de complicações e de 
mortalidade quando comparado à cirurgia convencional. Porém somente no final do estudo 
poderemos confirmar este benefício. 

7 – Você poderá optar pela cirurgia convencional sabendo que o risco para a realização da mesma no 
seu caso é muito alto, maior do que a esperada para o novo procedimento. Além disso, você também 
poderá optar pelo tratamento clínico sabendo que este não será capaz mais de melhorar aquilo que 
você sente (seus sintomas) nem mesmo melhorar a função do seu coração.  

8 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o Dr 
Diego Felipe Gaia dos Santos, que pode ser encontrado na Rua Napoleão de Barros 715- 3º. Andar – 
Cirurgia Cardiovascular; Telefone (11) 5576-4055. Se você tiver alguma consideração ou dúvida 
sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua 
Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-1062, FAX: 5539-7162 – E-mail: cepunifesp@epm.br 
 

9 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar 
do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 

10 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros 
pacientes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 

11 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 
estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores; 
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12 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 
estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 
participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 

13 – Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos 
neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na Instituição, 
bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

14 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 
pesquisa. 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 

lidas para mim, descrevendo o estudo ”Implante de prótese aórtica transapical minimamente 
invasivo”. Eu discuti com o Dr. Diego Felipe Gaia dos Santos 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. 

 

-------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

 

-------------------------------------------------------------------------  
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Anexo 3. Tabela base utilizada para os cálculos estatísticos. 

 

Caso Fração de Ejeção Gradiente de pico Gradiente médio Plaquetas Tx. Filtr. Glom. Creat.
Pre PO1 PO7 PO30 Pre PO1 PO7 PO30 Pre PO1 PO7 PO30 Pre PO1 PO7 PO30 Pre PO1 PO7 PO30

1 45 61 60 62 35 39 38 40 20 18 16 25 166000 99000 42000 49000 49,6 51,7 50,6 63,3
2 42 248000 145000 268000 404000 45 48,8 64,4 54,4
3 30 57 54 56 30 25 22 24 10 9 11 8 140000 132000 17000 54000 38,8 21,5 9,8 38,5
4 52 41 61 56 67 54 44 50 36 18 16 24 198000 101000 118000 227000 32,9 37,4 52,3 66,4
5 35 29,4 41,7 49 78 12,8 18,1 13,7 45 5,87 9,76 7,7 156000 25000 128000 319000 47 55 62,5 55,5
6 46,8 45 50,5 77 116 23 29,2 21,5 78 11 13,6 13,5 246000 91000 137000 102000 38,1 27,1 25,7 37,7
7 47,8 51 55 53,3 110 9,75 12,5 16,1 65,8 6,26 7,54 8,2 280000 54000 46000 125000 78,7 57,8 86,2 85,1
8 55 57 77 58 84,8 10 8,35 16 46,8 6 4,64 7 193000 85000 88000 129000 45,1 42,4 40,8 25,6
9 29 29 50 óbito 75 15 18 óbito 50 8 11 óbito 140000 139000 28000 óbito 40 37 42,5 óbito
10 58 58 62 60 81 39 28 24 41 19 13 16 219000 105000 68000 110000 47,7 57,4 110,4 98,5
11 30 35 50 55 53 13 20 16 19 4 9 7 187000 68000 41000 16000 62,3 51,4 42,9 26,9
12 62 60 68 88 17 27 55 9 14 140000 85000 66000 30,2 32 45,2
13 68 68 65 68 14 6 40 6 3 140000 40000 52000 33,4 30,2 57,8
14 67 67 64 15 37 5 181000 198000 48 40,5
 

Obs 1- O caso nº 2 foi submetido à conversão e troca aórtica convencional. Não possui dados de evolução de 
ecocardiograma 
Obs 2- As caselas vazias indicam que o paciente não alcançou este ponto do seguimento (procedimento 
recente) 
Obs 3- Os doentes 1 e 3 apresentavam disfunção de bioprótese com rotura do folheto por isso os gradientes 
pré-operatórios são baixos 
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Anexo 4. Estatística derivada do software SPSS relativa à fração de ejeção. 

 

Descriptive statistics  /h/140100/ 
 
Variables Pre_FE PO1_FE PO7_FE PO30_FE  
 
 
 
Valid Data 9 9 9 9 
Missing Data 0 0 0 0 
Mean 44,4 48,266667 56,8 58,477778 
Variance 109,48 126,54 98,4975 62,37 
SD 10,463269 11,249 9,924591 7,89 
SEM 3,487756 3,749667 3,308197 2,63 
Lower 95% CL 36,357219 39,61992 49,171284 52,406787 
Upper 95% CL 52,442781 56,913413 64,428716 64,548769 
Geometric Mean 43,218098 46,971255 56,05483 58,048569 
Skewness -0,30136 -0,477806 0,604175 1,436735 
Kurtosis 1,691155 1,822631 3,238395 4,58491 
Maximum 58 61 77 77 
Upper Quartile 53,5 57,5 61,5 61 
Median 46,8 51 55 56 
Lower Quartile 32,5 38 50,25 54,15 
Minimum 30 29,4 41,7 49 
Range 28 31,6 35,3 28 
Variance coeff. 0,235659 0,233059 0,174729 0,135061 
Sum 399,6 434,4 511,2 526,3 
Centile 5 30 29,4 41,7 49 
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Friedman test  /h/140408/ 
 
Variables: Pre_FE, PO1_FE, PO7_FE, PO30_FE 
 
Mean rank: 1,39, 1,94, 3,22, 3,44 
 
Treatment average sum of squares of ranks = 269,5 
Number of blocks = 9 
T1 (chi-square) = 16,146067 
df = 3 
 
After Iman & Davenport (1980): 
T2 (F) =  11,900621 
P < 0,0001 
 
At least one of your sample populations tends to yield larger observations than at least one other sample population. 
 
Friedman: all pairwise comparisons (Conover) 
Critical t (24 df) = 2,063899 
 
Pre_FE vs. PO1_FE not significant 
(|-5| > 7,559806) P = 0,1849 
Pre_FE vs. PO7_FE significant 
(|-16,5| > 7,559806) P = 0,0001 
Pre_FE vs. PO30_FE significant 
(|-18,5| > 7,559806) P < 0,0001 
PO1_FE vs. PO7_FE significant 
(|-11,5| > 7,559806) P = 0,0044 
PO1_FE vs. PO30_FE significant 
(|-13,5| > 7,559806) P = 0,0012 
PO7_FE vs. PO30_FE not significant 
(|-2| > 7,559806) P = 0,5901  
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Anexo 5. Estatística derivada do software SPSS relativa ao gradiente de pico. 

 

Descriptive statistics  /h/140100/ 
 
Variables Pre_FE PO1_GPico PO7_GPico PO30_GPico 
 
Valid Data 9 9 9 9 
Missing Data 0 0 0 0 
Mean 72,755556 25,061111 24,461111 24,588889 
Variance 896,837778 248,421111 133,638611 153,953611 
SD 29,94725 15,76138 11,560217 12,407804 
SEM 9,982417 5,253793 3,853406 4,135935 
Lower 95% CL 49,736062 12,945842 15,575142 15,051406 
Upper 95% CL 95,77505 37,176381 33,34708 34,126372 
Geometric Mean 66,516528 20,91622 21,852471 22,362467 
Skewness -0,024156 0,644693 0,329334 1,170814 
Kurtosis 1,918833 2,112416 2,125379 2,98788 
Maximum 116 54 44 50 
Upper Quartile 97,4 39 33,6 32 
Median 78 23 22 21,5 
Lower Quartile 44 11,4 15,3 16 
Minimum 30 9,75 8,35 13,7 
Range 86 44,25 35,65 36,3 
Variance coeff. 0,411615 0,628918 0,472596 0,50461 
Sum 654,8 225,55 220,15 221,3 
Centile 5 30 9,75 8,35 13,7 
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Friedman test  /h/140408/ 
 
Variables: Pre_FE, PO1_GPico, PO7_GPico, PO30_GPico 
 
Mean rank: 3,67, 2,11, 2, 2,22 
 
Treatment average sum of squares of ranks = 270 
Number of blocks = 9 
T1 (chi-square) = 9,933333 
df = 3 
 
After Iman & Davenport (1980): 
T2 (F) =  4,65625 
P = 0,0106 
 
At least one of your sample populations tends to yield larger observations than at least one other sample population. 
 
Friedman: all pairwise comparisons (Conover) 
Critical t (24 df) = 2,063899 
 
Pre_FE vs. PO1_GPico significant 
(|14| > 9,532739) P = 0,0058 
Pre_FE vs. PO7_GPico significant 
(|15| > 9,532739) P = 0,0034 
Pre_FE vs. PO30_GPico significant 
(|13| > 9,532739) P = 0,0096 
PO1_GPico vs. PO7_GPico not significant 
(|1| > 9,532739) P = 0,8304 
PO1_GPico vs. PO30_GPico not significant 
(|-1| > 9,532739) P = 0,8304 
PO7_GPico vs. PO30_GPico not significant 
(|-2| > 9,532739) P = 0,6689  
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Anexo 6. Estatística derivada do software SPSS relativa ao gradiente de médio.  

 
 
Descriptive statistics  /h/140100/ 
 
Variables Pre_GMed PO1_GMed PO7_GMed PO30_GMed 
 
Valid Data 9 9 9 9 
Missing Data 0 0 0 0 
Mean 40,177778 10,792222 11,171111 12,933333 
Variance 492,324444 36,049494 14,806911 52,7925 
SD 22,188385 6,004123 3,847975 7,265845 
SEM 7,396128 2,001374 1,282658 2,421948 
Lower 95% CL 23,122275 6,177045 8,213296 7,348311 
Upper 95% CL 57,233281 15,4074 14,128926 18,518356 
Geometric Mean 33,994247 9,333397 10,483875 11,382665 
Skewness 0,316292 0,404491 -0,218418 0,813688 
Kurtosis 2,132979 1,472887 2,022342 2,049116 
Maximum 78 19 16 25 
Upper Quartile 56,3 18 14,8 20 
Median 41 9 11 8,2 
Lower Quartile 19,5 5,935 8,27 7,35 
Minimum 10 4 4,64 7 
Range 68 15 11,36 18 
Variance coeff. 0,552255 0,556338 0,344458 0,561792 
Sum 361,6 97,13 100,54 116,4 
Centile 5 10 4 4,64 7 
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Friedman test  /h/140408/ 
 
Variables: Pre_GMed, PO1_GMed, PO7_GMed, PO30_GMed 
 
Mean rank: 3,78, 1,67, 2,11, 2,44 
 
Treatment average sum of squares of ranks = 270 
Number of blocks = 9 
T1 (chi-square) = 13,4 
df = 3 
 
After Iman & Davenport (1980): 
T2 (F) =  7,882353 
P = 0,0008 
 
At least one of your sample populations tends to yield larger observations than at least one other sample population. 
 
Friedman: all pairwise comparisons (Conover) 
Critical t (24 df) = 2,063899 
 
Pre_GMed vs. PO1_GMed significant 
(|19| > 8,509672) P = 0,0001 
Pre_GMed vs. PO7_GMed significant 
(|15| > 8,509672) P = 0,0013 
Pre_GMed vs. PO30_GMed significant 
(|12| > 8,509672) P = 0,0077 
PO1_GMed vs. PO7_GMed not significant 
(|-4| > 8,509672) P = 0,3417 
PO1_GMed vs. PO30_GMed not significant 
(|-7| > 8,509672) P = 0,1025 
PO7_GMed vs. PO30_GMed not significant 
(|-3| > 8,509672) P = 0,4739  
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Anexo 7. Estatística derivada do software SPSS relativa ao taxa de filtração glomerular de creatinina. 

 

Descriptive statistics  /h/140100/ 
 
Variables Pre_Cr PO1_Cr PO7_Cr PO30_Cr 
 
Valid Data 9 9 9 9 
Missing Data 0 0 0 0 
Mean 48,911111 44,633333 53,466667 55,277778 
Variance 195,278611 179,9275 919,24 652,771944 
SD 13,974212 13,413706 30,318971 25,549402 
SEM 4,658071 4,471235 10,106324 8,516467 
Lower 95% CL 38,169581 34,322646 30,161443 35,638769 
Upper 95% CL 59,652642 54,94402 76,771891 74,916787 
Geometric Mean 47,347698 42,454367 44,568877 50,003772 
Skewness 1,086778 -0,660265 0,534919 0,397599 
Kurtosis 3,354433 1,982558 2,651051 1,946919 
Maximum 78,7 57,8 110,4 98,5 
Upper Quartile 55,95 56,2 74,35 75,75 
Median 47 51,4 50,6 55,5 
Lower Quartile 38,45 32,25 33,25 32,3 
Minimum 32,9 21,5 9,8 25,6 
Range 45,8 36,3 100,6 72,9 
Variance coeff. 0,285706 0,300531 0,567063 0,4622 
Sum 440,2 401,7 481,2 497,5 
Centile 5 32,9 21,5 9,8 25,6 
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Friedman test  /h/140408/ 
 
Variables: Pre_Cr, PO1_Cr, PO7_Cr, PO30_Cr 
 
Mean rank: 2,44, 2,22, 2,56, 2,78 
 
Treatment average sum of squares of ranks = 270 
Number of blocks = 9 
T1 (chi-square) = 0,866667 
df = 3 
 
After Iman & Davenport (1980): 
T2 (F) =  0,265306 
P = 0,8497 
 
Friedman: all pairwise comparisons (Conover) 
Critical t (24 df) = 2,063899 
 
Pre_Cr vs. PO1_Cr not significant 
(|2| > 11,796163) P = 0,7294 
Pre_Cr vs. PO7_Cr not significant 
(|-1| > 11,796163) P = 0,8626 
Pre_Cr vs. PO30_Cr not significant 
(|-3| > 11,796163) P = 0,6045 
PO1_Cr vs. PO7_Cr not significant 
(|-3| > 11,796163) P = 0,6045 
PO1_Cr vs. PO30_Cr not significant 
(|-5| > 11,796163) P = 0,3903 
PO7_Cr vs. PO30_Cr not significant 
(|-2| > 11,796163) P = 0,7294 
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Anexo 8. Estatística derivada do software SPSS relativa à contagem plaquetária. 

 

Descriptive statistics  /h/140100/ 
 
Variables Pre_Plaq PO1_Plaq PO7_Plaq PO30_Plaq 
 
Valid Data 9 9 9 9 
Missing Data 0 0 0 0 
Mean 198333,333333 84444,444444 76111,111111 125666,666667 
Variance 1970750000 993027777,777778 1894861111,11111 8938000000 
SD 44393,130099 31512,343261 43530,002425 94549,996398 
SEM 14797,710033 10504,11442 14510,000808 31513,665466 
Lower 95% CL 164209,752806 60221,913155 42650,989245 52996,023786 
Upper 95% CL 232456,913861 108666,975734 109571,232977 198337,309547 
Geometric Mean 194086,704864 77288,28031 63452,587487 93660,756298 
Skewness 0,533482 -0,50242 0,198162 0,959008 
Kurtosis 2,379823 2,685816 1,566728 3,007412 
Maximum 280000 132000 137000 319000 
Upper Quartile 232500 103000 123000 178000 
Median 193000 91000 68000 110000 
Lower Quartile 161000 61000 41500 51500 
Minimum 140000 25000 17000 16000 
Range 140000 107000 120000 303000 
Variance coeff. 0,223831 0,373172 0,571927 0,752316 
Sum 1785000 760000 685000 1131000 
Centile 5 140000 25000 17000 16000 
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Friedman test   
 
Variables: Pre_Plaq, PO1_Plaq, PO7_Plaq, PO30_Plaq 
 
Mean rank: 3.78, 1.89, 1.67, 2.67 
 
Treatment average sum of squares of ranks = 270 
Number of blocks = 9 
T1 (chi-square) = 14.733333 
df = 3 
 
After Iman & Davenport (1980): 
T2 (F) =  9.608696 
P = 0.0002 
 
At least one of your sample populations tends to yield larger observations than at least one other sample population. 
 
Friedman: all pairwise comparisons (Conover) 
Critical t (24 df) = 2.063899 
 
Pre_Plaq vs. PO1_Plaq significant 
(|17| > 8.081773) P = 0.0002 
Pre_Plaq vs. PO7_Plaq significant 
(|19| > 8.081773) P < 0.0001 
Pre_Plaq vs. PO30_Plaq significant 
(|10| > 8.081773) P = 0.0174 
PO1_Plaq vs. PO7_Plaq not significant 
(|2| > 8.081773) P = 0.6142 
PO1_Plaq vs. PO30_Plaq not significant 
(|-7| > 8.081773) P = 0.0865 
PO7_Plaq vs. PO30_Plaq significant 
(|-9| > 8.081773) P = 0.0306 


