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Comparação entre as diretrizes sobre o
manejo das próteses valvares cardíacas da
AHA/ACC e da ESC
Gabriel Assis Lopes do Carmo, MD, PhD*

A

s valvopatias representam um grave problema de
saúde, sendo um dos grandes grupos de doenças
que levam ao desenvolvimento de miocardiopatia
dilatada. A Febre Reumática (FB), diferente do que ocorre
nos países desenvolvidos, é a principal etiologia das valvopatias no Brasil, sendo responsável por cerca de 70%
dos casos.1 Estudos recentes mostraram que sua prevalência continua alta em crianças, com taxas superiores
a 4%, semelhantemente ao que ocorre em países como a
Nicarágua. 2,3 De acordo com dados do DATA SUS e do projeto BYPASS, os procedimentos valvares correspondem a
mais de 30% das cirurgias cardíacas realizadas no Brasil,
com mortalidade variando de 4 a 8,9%.4,5
O tratamento das doenças valvares tem sido campo de
intensos debates há muitos anos. Em grande parte tal fato
se deve à falta de estudos randomizados e multicêntricos
recentes representativos da população atual. A fragilidade dos resultados desses trabalhos faz com que diferentes grupos de especialistas adotem condutas e façam
recomendações muitas vezes divergentes, tomando como
base a mesma literatura. Tais fatos também se refletem
na heterogeneidade de condutas entre instituições de um
mesmo país, como ocorre no Brasil.
No artigo de Singh et al., os autores fizeram uma
comparação das recomendações de manejo de próteses
valvares cardíacas das diretrizes da American Heart
Associacion/American College of Cardiology (AHA/ACC)
e European Society of Cardiology (ESC). 6 Em uma análise
geral, verificou-se que cerca de 6,7% das recomendações da AHA/ACC e 3% da ESC foram consideradas
nível “A”, 57% vs 18% nível “B” e 36,3 vs 79% nível “C”.
Entretanto, mais relevante ainda, foram encontradas
diferenças significativas nas recomendações de tratamentos, procedimentos e condutas.

Enquanto a diretriz da ESC recomenda o uso de
prótese mecânica em pacientes com idade inferior a 60
anos para posição aórtica e 65 anos para posição mitral,
a AHA/ACC utiliza o corte de 50 anos, independente da
posição. A justificativa para a utilização de uma idade
menor seria o fato de as próteses biológicas atuais
apresentarem maior durabilidade e a possibilidade de
realização de procedimentos “valve-in-valve” quando da
necessidade de nova abordagem. Diferentemente do que
sugerem estudos observacionais recentes, a ESC indica
o uso de terapia de ponte com heparina para qualquer
paciente com prótese mecânica que necessite de interrupção do anticoagulante. Há ainda a recomendação de
uso de heparina de baixo peso molecular ou heparina
não fracionada até para pacientes ambulatoriais que
apresentem RNI fora da faixa terapêutica, o que levaria
a um excesso de prescrição de anticoagulantes parenterais, inviável no cenário brasileiro atual. Já a AHA/
ACC recomenda uma avaliação individualizada baseada
na presença de outros fatores de risco para eventos
tromboembólicos, bem como a posição e o modelo da
prótese utilizada. Novos estudos devem oferecer melhor fundamentação para tal decisão, mas acredita-se
que o uso de terapias de ponte de forma indiscriminada
poderia associar-se a maior incidência de sangramentos
e eventos tromboembólicos.
Diferenças significativas foram ainda encontradas
com relação às recomendações do uso de aspirina e
varfarina em pacientes com prótese mecânica e biológica. Com relação à prótese mecânica, a AHA/ACC indica
conduta mais liberal quanto ao uso da terapia dupla
(aspirina + varfarina) para todos os pacientes e por
tempo indeterminado. Neste ponto a ESC recomenda a
terapia combinada somente nos casos de doença arte-
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rial coronariana (DAC) concomitante ou na presença de
fenômenos tromboembólicos apesar de anticoagulação
adequada. No caso das próteses biológicas a AHA/ACC
indica o uso de aspirina por tempo indeterminado
associado a varfarina por até 6 meses, uma vez que as
próteses biológicas apresentam potencial trombogênico
superior ao que se acreditava. A ESC, por outro lado,
orienta o uso da aspirina e do anticoagulante por tempo
limitado. Importante ressaltar que estudos recentes que
avaliaram a associação de anticoagulantes com antiplaquetários foram feitos principalmente no contexto de
fibrilação atrial associado a DAC. Infelizmente estudos
com próteses valvares são escassos e observacionais,
não permitindo conclusões acerca desse ponto. Dessa
forma, a conduta deve ser individualizada.
Com relação à trombose de prótese, a indicação do
tratamento também não foi consensual. A ESC indica cirurgia como primeira escolha, exceto nos casos de risco
proibitivo, nos quais a fibrinólise deve ser indicada. A
AHA/ACC, por sua vez, recomenda qualquer um dos 2
procedimentos como abordagem inicial. Uma metanálise brasileira publicada em 2014 mostra resultado
que corroboraria as recomendações da AHA/ACC, uma
vez que revelou menor mortalidade com o uso de fibrinolítico quando comparado ao tratamento cirúrgico.7
Entretanto tal conduta não é consensual mesmo na instituição dos autores, o que mostra grande complexidade
e controvérsia do tema.
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