Erosão após oclusão percutânea de CIA « SBHCI – Sociedade Brasileira de Hemod... Página 1 de 2

ARTIGOS COMENTADOS

Erosão após oclusão percutânea de CIA
Revisado por Grace Van Leeuwen Bichara, em 10 de fevereiro de 2014.
Título do artigo original: Echocardiographic Predictors of Cardiac Erosion After Amplatzer Septal
Occluder Placement
Referência: Catheterization and Cardiovascular Interventions 83:84–92 (2014)
Autor do artigo original: Zahid Amin
Co-autores:

Fundamentos: O risco de erosão após o implante da prótese Amplazer Septal Occluder
para o fechamento percutâneo de CIA já é bem descrito na literatura. Deficiência da borda
aórtica e o superdimencionamento do dispositivo aumentam o risco de erosão. Esse estudo
visa descrever as características da prótese, características anatômicas e preditores
ecocardiográficos que aumentem o risco de erosão.
Métodos: Foram revisados 12 casos de erosão (9 confirmados e 3 suspeitos) de 2005 a
2012 em que o ecocardiograma pré, intra e/ou pós-procedimento estavam disponíveis. Os
seguintes parâmetros foram avaliados: localização da CIA (alta e baixa), deficiência de
bordas, conscistência das bordas, mal alinhamento do septo, natureza dinâmica do defeito,
a relacão das borda do dispositivo com o seio transverso do pericárdio, protusão da parede
livre atrial e o tamanho do defeito comparado com o tamanho do dispositivo usado para a
oclusão.
Resultados: Consistência pobre da borda posterior, ausência de borda aórtica em múltiplos
cortes ecocardiográficos e ausência de borda aórtica em 0 graus foram encontrados em
100% dos pacientes. Mal alinhamento do septo interatrial e CIA dinâmica estavam
presentes em aproximadamente 50% dos casos. A prótese foi superdimensionada em
apenas 3 pacientes. O dispositivo de 26mm foi o mais associado à erosão. Nos pacientes
com efusão pericárdica com a prótese locada, protusão para o seio transverso do pericárdio
foi observada. A remoção cirúrgica do dispositivo confirmou a presença de erosão em todos
os casos.
Conclusão: Ausência de borda aórtica em múltiplos cortes ecocardiográficos, consistência
pobre da borda posterior, mal alinhamento septal e CIA dinâmica são fatores que
significativamente aumentam o risco de erosão. Uma análise minuciosa das bordas do
dispositivo no eixo curto do ecocardiograma pode mostrar a protusão do dispositivo na
parede livre do átrio no seio transverso do pericárdio. Esse achado deve ser um forte
indicador para a recomendação da retirada cirúrgica da prótese na presença de efusão
pericárdica.
Comentários: A oclusão percutânea de CIA é uma técnica segura e efetiva, com
morbimortalidade menor que a cirúrgica. Até 2013, estima-se que mais de 200.000 próteses
já tenham sido implantadas no mundo. Na literatura a incidência de erosão é de 1-3 por
1000 pacientes. Mais de 100 casos de erosão foram reportados ao FDA , o que levou o
órgão americano, em outubro de 2013, a fazer um alerta aos médicos e pacientes sobre
essa possibilidade e seus sintomas, além de solicitar à St Jude um estudo sobre tal
complicação. O melhor entendimento dos fatores de risco para a erosão aumentarão ainda
mais a segurança do procedimento
O mesmo autor tem uma publicação de 2004 com 28 casos de erosão, onde recomenda
evitar o superdimensionamento da prótese, utilizando a técnica de stop-flow para o balão de
medição. Mesmo seguindo essas recomendações, nos 5 anos subsequentes o autor teve
mais 12 casos, mostrando que a gênese da erosão e seus fatores de risco ainda não são
totalmente entendidos.
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