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RESUMO – O acidente vascular cerebral é a complicação de maior impacto social e econômico 
da fibrilação atrial, arritmia cuja prevalência cresce de maneira epidêmica. Apesar de altamente 
eficazes, as contraindicações, as complicações hemorrágicas e a falta de aderência relacionadas aos 
anticoagulantes orais resultam em subutilização desta terapêutica. Esta revisão aborda aspectos 
referentes à oclusão endocárdica do apêndice atrial esquerdo como estratégia alternativa à terapia 
antitrombótica, desde a introdução da técnica na prática clínica até os novos dispositivos em 
desenvolvimento, passando por particularidades técnicas e aspectos econômicos e indefinições 
relacionadas à intervenção. 

Descritores: Fibrilação atrial; Apêndice atrial; Oclusão terapêutica

ABSTRACT – Stroke is the complication of atrial fibrillation with the greatest social and economic 
impact. The prevalence of this arrhythmia is epidemically growing. Although oral anticoagulants are 
highly effective, their contraindications, hemorrhagic complications and non-compliance of patients 
result in underutilization of this therapy. This review addresses aspects related to endocardial 
occlusion of the left atrial appendage as an alternative strategy to antithrombotic therapy, ranging 
from the introduction of the technique in clinical practice, the new devices being developed, technical 
peculiarities, and economic aspects, to uncertainties related to the intervention.
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INTRODUÇÃO

A prevalência da fibrilação atrial (FA) na população geral cresce de maneira epi-
dêmica. Projeções mostram que o número de pacientes com FA em 2050 será o triplo 
do que era no ano 2000.1 O acidente vascular cerebral (AVC) é a complicação de maior 
impacto social e econômico desta arritmia, e a prevalência de FA em pacientes admiti-
dos por quadros agudos de AVC aumentou de 20%, em 2003, para 24%, em 2014 (40% 
no grupo dos pacientes acima de 80 anos).2 Devido ao grande tamanho dos trombos 
intracardíacos que se formam em decorrência desta arritmia, AVC secundários à FA 
são mais graves: eles causam mais sequelas, têm maior chance de recorrência e 15% 
deles levam a óbito.3 Mesmo episódios curtos de FA (<3 dias) associam-se à detecção 
de trombos em até 14% dos pacientes.4

Para prevenção da ocorrência de AVC em pacientes com FA não valvar (FANV) e 
alto risco de tromboembolismo, determinado pelo escore CHA2DS2-VASc, as diretri-
zes nacionais5 e internacionais6,7 recomendam com Classe I, Nível de Evidência A, a 
instituição de anticoagulação oral (ACO), seja com varfarina ou algum dos anticoa-
gulantes orais diretos (DOAC). Apesar de altamente eficaz, as múltiplas restrições, as 
contraindicações, as complicações hemorrágicas e a falta de aderência, relacionadas ao 
uso destes medicamentos, resultam em subutilização desta terapêutica. A introdução 
dos DOAC melhorou significativamente o perfil de risco da anticoagulação, mas não 
solucionou todas suas limitações − em especial as relacionadas a pacientes com san-
gramentos significativos e/ou recorrentes, insuficiência renal ou necessidade de dupla 
antiagregação plaquetária (DAPT) prolongada.
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A aplicação da tríade de Virchow (hipercoagulabilidade, 
lesões de endotélio e estase sanguínea) à FA faz com que 
o apêndice atrial esquerdo (AAE) seja a estrutura do cora-
ção mais propensa à formação de trombos.8 Este fato foi 
comprovado por estudos ecocardiográficos, que provaram 
que mais de 90% dos trombos intracardíacos formados 
em decorrência de FANV são encontrados dentro do AAE.9  

Com base neste racional, levantou-se a hipótese de que 
a oclusão do AAE (OAAE) poderia ser uma alternativa à 
ACO para tratamento de pacientes com FANV e alto escore 
CHA2DS2-VASc, como uma “terapia local”, que não depende 
de aderência à medicação de longo prazo e reduz o risco de 
sangramento. 

Esta revisão aborda aspectos referentes à OAAE por 
via endocárdica, da introdução da técnica na prática clínica 
até os novos dispositivos em desenvolvimento, passando 
por particularidades técnicas e aspectos econômicos e in-
definições relacionadas à intervenção.

OS PRIMEIROS PASSOS

O primeiro dispositivo desenhado para a OAAE foi con-
cebido por um eletrofisiologista, Michael Lech, e implan-
tado pela primeira vez em 2001.10 Tratava-se da prótese 
Percutaneous Left Atrial Appendage Transcatheter Occlusion 
(PLAATO; Medtronic), uma estrutura autoexpansível de 
nitinol, com pequenas âncoras de fixação, e recoberta por 
uma membrana de PTFE, que ocluía o AAE em sua por-
ção proximal (Figura 1A). Após o relato dos 15 primeiros 
pacientes tratados em 2001,11 realizou-se estudo mul-
ticêntrico não randomizado, que incluiu 111 pacientes 
com indicação para o procedimento. Obteve-se taxa de 
sucesso de 97,3%, tendo ocorrido derrames pericárdi-
cos e tamponamentos cardíacos em 3,6% dos pacientes.  

O controle ecocardiográfico tardio (6 meses) demonstrou 
uma oclusão do OAAE em todos os casos. Houve incidência 
anual de AVC de 2,2%, correspondente à redução de 65% 
em relação à taxa prevista pelo escore CHADS2 para esta 
população.12 Outro estudo multicêntrico não randomizado 
que incluiu 64 pacientes relatou taxa de complicações maio-
res relacionadas ao procedimento de 1,5% e redução de 
42% na taxa prevista de AVC isquêmico, após seguimento 
de 5 anos.13 Apesar dos resultados promissores, a fabricação 
desta prótese foi descontinuada por questões comerciais.

Paralelamente à experiência com o PLAATO, ini ciou-se 
experiência limitada com a realização da OAAE por meio 
do implante off-label de oclusores septais, ou seja, disposi-
tivos não dedicados ao AAE em si (Figura 1B). O relato dos 
primeiros 16 pacientes tratados por esta técnica mostrou a 
factibilidade do procedimento, com embolização do dispo-
sitivo em 1 paciente e oclusão do OAAE no controle ecocar-
diográfico tardio dos demais 15 pacientes.14 Apesar destes 
resultados iniciais provocativos, a análise posterior de 64 
pacientes, comparando dispositivos dedicados (n=32) e não 
dedicados para OAAE (n=32), demonstrou menor taxa de 
sucesso (84%) e alta taxa de embolização tardia (16%) das 
próteses não dedicadas, embora não tenha ocorrido AVC 
tardios em nenhum dos grupos.15

OS DISPOSITIVOS CONTEMPORÂNEOS

Watchman™
As primeiras versões da prótese Watchman™ (Boston 

Scientific) foram implantadas em 2002,10 porém seu uso clí-
nico efetivo teve início em 2007.16 O Watchman™ ainda é a 
única prótese avaliada por meio de estudos randomizados 
e, devido a esse fato, é, por enquanto, o único oclusor de 
AAE liberado para uso nos Estados Unidos pela Food and 
Drug Administration (FDA). Atualmente em sua quinta ge-
ração, a prótese consiste em um arcabouço único de nitinol 
recoberto em sua porção proximal por membrana semiper-
meável de PTFE, que faz a função de filtro entre o AAE e a 
cavidade atrial esquerda (Figura 1C). A retenção da prótese 
se dá por superdimensionamento (8 a 20%) em relação às 
dimensões do óstio do AAE e pela presença de pequenos 
ganchos de fixação localizados em sua superfície.

O estudo randomizado PROTECT-AF foi desenhado 
com a hipótese de provar a não inferioridade da OAAE em 
relação ao uso de ACO com varfarina quanto à ocorrência 
de óbito cardiovascular, AVC ou embolia sistêmica. Estes 
desfechos primários ocorreram em, respectivamente, 3,0% 
vs. 4,9% dos pacientes (RR=0,62; IC95% 0,35-1,25), com 
probabilidade de não inferioridade >99,9% e, assim, esse 
estudo foi a prova do conceito de que a OAAE é uma alter-
nativa eficaz à ACO para prevenção de AVC em pacientes 
com FANV. Ainda, pacientes submetidos à OAAE tiveram 
redução de 91% na incidência de AVC hemorrágico.17 En-
tretanto, devido à fase inicial da curva de aprendizado dos 
operadores com o novo procedimento, houve taxa de com-
plicações da OAAE de 7,4% (notadamente derrames peri-

Figura 1. Próteses utilizadas para oclusão percutânea do apên-
dice atrial esquerdo nas fases inicial e contemporânea da in-
tervenção: (A) Percutaneous Left Atrial Appendage Transcatheter  
Occlusion (PLAATO); (B) oclusores septais Amplatzer.™ Próteses 
de uso atual com maior número de estudos: (C) Watchman™; (D) 
Amplatzer™ Cardiac Plug; (E) Amulet; (F) LAmbre™.
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cárdicos e tamponamentos cardíacos), o que obscureceu os 
benefícios do procedimento e fez com que o FDA exigisse 
estudos adicionais para sua liberação. 

Seguiu-se, então, o estudo PREVAIL, em que a taxa 
de complicações foi significativamente menor que no  
PROTECT-AF (2,2%), porém não se atingiu a não inferio-
ridade em relação aos desfechos primários, por ter ocorri-
do uma taxa maior de AVC isquêmico no grupo do device 
(1,9% vs. 0,7%), que se somou a uma taxa de eventos me-
nor que a esperada no grupo da varfarina.18 Apesar dis-
so, metanálise dos 2.406 pacientes incluídos nos estudos  
PROTECT-AF, PREVAIL e seus respectivos registros con-
tinuados (CAP e CAP2), publicada em 2015, provou que, 
após seguimento médio de 2,7 anos, os pacientes que rea-
lizaram OAAE evoluíram com incidência significativamen-
te menor de AVC hemorrágico, óbito cardiovascular ou 
não explicado e sangramento, além de taxas semelhantes 
de AVC por qualquer causa e embolia sistêmica, apesar de 
taxas maiores de AVC isquêmico (1,6 vs. 0,9 evento/100 pa-
cientes-ano; p=0,05).19 O conjunto destes resultados levou 
à aprovação do dispositivo Watchman™ pelo FDA em 2015, 
para tratamento de pacientes com escores CHADS2 ≥2 ou 
CHA2DS2-VASc ≥3 e contraindicação à ACO prolongada. O 
seguimento após 5 anos dos pacientes incluídos em ambos 
os estudos confirmou que a OAAE com o implante de Wa-
tchman™ é não inferior à varfarina para a redução de AVC 
de todas as causas ou embolização sistêmica (p=0,87), com 
componentes diferentes: uma taxa numérica (mas não sig-
nificativamente) maior de AVC isquêmico (RR=1,71; IC95% 
0,94-3,11; p=0,08), contrabalançada por taxa significativa-
mente menor de AVC hemorrágico (RR=0,20; IC95% 0,07-
0,56; p=0,0022) no grupo que recebe o dispositivo.20 Im-
portantemente, os dados de seguimento tardio mostraram 
significativa redução de 41% nas taxas de mortalidade car-
diovascular e inexplicada no grupo do dispositivo (p=0,027), 
mostrando que os reais benefícios do procedimento são  
obtidos a longo prazo e crescentes com o tempo, consi de-
rando-se os riscos cumulativos da ACO continuada. 

Para além dos estudos randomizados, o registro euro-
peu multicêntrico EWOLUTION demonstrou redução de 
84% na incidência de AVC isquêmico, em relação ao pre-
visto pelo escore CHA2DS2-VASc, e de 48% na incidência 
de sangramento maior, em relação ao previsto pelo escore 
HAS-BLED, 1 ano após a OAAE com o dispositivo Wat-
chman™. Neste registro, a taxa de complicações maiores 
do procedimento foi de 2,8%.21 De forma semelhante, um 
registro dos primeiros 3.800 casos realizados após a apro-
vação do FDA nos Estados Unidos mostrou significativa 
redução da taxa de complicações em relação aos estudos 
randomizados prévios (1% de tamponamentos cardíacos, 
0,078% de AVC relacionados ao procedimento, 0,24% de 
embolização do dispositivo e 0,078% de óbito relaciona-
do à intervenção).22 A conjunção destes resultados prova a 
eficácia e a segurança do procedimento, uma vez vencida 
a curva de aprendizado inicial dos operadores, e mostra 
que, mesmo que exista um índice ligeiramente maior de 

AVCs isquêmicos em comparação à ACO tradicional, a 
intervenção traz benefícios bastante significativos para 
a população para a qual o procedimento é mais indicado, 
ou seja, aqueles pacientes com restrições significativas à 
terapia com ACO.

Amplatzer™ Cardiac Plug e Amulet
O uso clínico do Amplatzer™ Cardiac Plug (ACP; Abbott) 

teve início em 2008. Diferente do Watchman™ ou do  
PLAATO, que são estruturas únicas, o ACP é uma próte-
se autoexpansível de nitinol formada por três partes: um 
lobo distal com pequenos ganchos de fixação, que prende 
a prótese ao corpo do AAE (tanto pelos ganchos como por 
superdimensionamento), e que deve ser posicionado em 
uma região cerca de 1cm distal ao seu óstio (landing zone); 
um disco oclusor proximal, que fecha o óstio do apêndice; 
e um pino conector flexível, que une as duas estruturas e 
permite desalinhamento entre lobo e disco, respeitando 
a anatomia. Tanto o lobo como o disco são preenchidos 
por poliéster. Desta forma, o AAE é ocluído por três me-
canismos: o lobo isola o corpo do apêndice de seu óstio; 
o disco oclui o óstio em si; e o poliéster impede o fluxo 
através da prótese (Figura 1D). Embora ainda não esteja 
disponível no Brasil, mas com perspectivas de chegar em 
breve, o Amulet (Figura 1E) substituiu o ACP na maioria 
dos países. O conceito estrutural de ambas as próteses é 
semelhante, porém o Amulet tem um lobo mais largo, com 
mais ganchos de fixação, maior relação disco/lobo, maior 
comprimento do pino de conexão, e numerações maiores, 
que permitem ocluir também apêndices mais largos.

Nenhum estudo randomizado comparou o ACP/Amulet 
com ACO, embora existam estudos randomizados em fase 
de recrutamento de pacientes para a comparação entre 
Amulet e Watchman™ (estudo Amulet IDE) e entre Amu-
let e tratamento clínico para pacientes com FANV que 
sofreram AVC hemorrágico (estudo STROKE-CLOSE).23 

Entretanto, além de vários registros menores,24-28 há dois 
grandes registros multicêntricos com ambas as próteses. 
O registro europeu com o ACP incluiu 1.047 pacientes e 
demonstrou, no seguimento tardio, redução de 59% na 
ocorrência de AVC e de 61% na taxa de sangramento, se 
comparado às taxas previstas, respectivamente, pelos es-
cores CHA2DS2-VASc e HAS-BLED para esta população. 
Refletindo o início da curva de aprendizado de muitos dos 
operadores, a taxa global de complicações foi de 5%.29 No 
registro mais contemporâneo da experiência multicên-
trica com o Amulet, 1.088 pacientes (mais de 80% com 
contraindicação absoluta à ACO) foram tratados com esta 
prótese, com índice de complicações de 3,2%. No seguimen-
to de 1 ano, houve redução de 57% na taxa de AVC, em com-
paração à taxa prevista pelo escore CHA2DS2-VASc.30,31

Os primeiros resultados do Registro Brasileiro de Oclu-
são do Apêndice Atrial Esquerdo foram publicados em 
2017.32 Onze centros do país relataram, de forma volun-
tária, suas experiências iniciais com o implante das próte-
ses ACP e Watchman™ − as únicas disponíveis no Brasil na 
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época. Apesar de englobar um número de pacientes rela-
tivamente pequeno, devido às dificuldades logísticas ainda 
existentes de se realizar o procedimento no Brasil, o regis-
tro teve o mérito de lidar com a população de maior escore 
médio CHA2DS2-VASc e a maior proporção de pacientes 
com escore HAS-BLED ≥3 dentre todos os estudos disponí-
veis na época. Mesmo assim, observou-se, no seguimento 
tardio, redução de 68,5% na ocorrência de AVC (taxa anual 
de 1,7%) e de 77% na de sangramentos maiores, em com-
paração às taxas previstas pelos escores CHA2DS2-VASc e 
HAS-BLED. No entanto, provavelmente em decorrência do 
início da experiência dos operadores com o procedimento, 
a taxa de complicações maiores neste registro foi de 7,6% − 
semelhante à do estudo PROTECT-AF.

LAmbre™
A prótese LAmbre™ (Lifetech) também é formada por 

três partes: um disco desenhado para fechar o AAE pelo ós-
tio, um pino conector e um umbrella composto por oito bra-
ços com pequenos ganchos de fixação, que prende a prótese 
ao corpo do AAE. No entanto, diferente do ACP ou do Amu-
let, que têm um lobo que se expande como estrutura única, 
o umbrella do LAmbre™ se arma por um mecanismo de ro-
lamento ativo dos braços que, quando completado, faz com 
que cada braço possa se fixar separadamente nas trabéculas 
do AAE, aumentando a estabilidade da prótese. Além disso, 
existem duas versões do LAmbre™: a standard, em que há 
uma proporcionalidade entre disco e umbrella (Figura 1F), 
e a especial, em que o disco é 12 a 14mm maior que o um-
brella, permitindo sua fixação em lobos menores do AAE.

Por ser um dispositivo de lançamento recente, a litera-
tura formal sobre o LAmbre™ ainda é escassa, apesar de já 
terem sido realizados mais de 3.000 implantes na China. A 
publicação com maior número de pacientes (153) mostrou 
taxa anual de AVC no seguimento de apenas 1,3% (vs. 6,4% 
previstos pelo escore CHA2DS2-VASc), com taxa de com-
plicações de 3,3%, sem nenhum caso de embolização do  
device.33 A experiência inicial europeia, com 60 casos, mos-
trou resultados superponíveis (complicações: 3,3%; taxa 
anual de AVC no seguimento: 1,6%).34 Pela relativa seguran-
ça e pela maior facilidade no implante, que permite punção 
transeptal menos seletiva, o idealizador da prótese, Dr. Y. Y. 
Lam descreveu, a exemplo da prática habitual do precursor 
Bernhard Meier,25 sua experiência inicial de 17 pacientes 
de OAAE com a prótese LAmbre™ utilizando abordagem 
minimalista: apenas sob anestesia local e controle fluoros-
cópico, sem o uso de ecocardiografia transesofágica, tendo 
obtido sucesso em todos os procedimentos e sem compli-
cações.35 Disponível no Brasil desde 2018, o relato dos pri-
meiros 15 implantes da prótese LAmbre™ no país mostrou 
excelentes resultados imediatos: 100% de sucesso e 0% de 
complicações (F. Chamié et al. Congenital and Structural 
Interventions Symposium, Frankfurt, 2019).

Outros dispositivos
O Ultraseal (Cardia) é um dispositivo composto por um 

bulbo distal com ganchos de fixação, unido por um pino co-

nector pivotante a uma “vela” proximal, formada por três 
folhetos de espuma e poliéster (Figura 2A). Na experiência 
multicêntrica inicial com esta prótese, ainda não disponível 
no Brasil, obteve-se sucesso em 97% dos procedimentos, 
com taxa de complicações de 2,4% e redução de 60% na in-
cidência de AVCs no seguimento de médio prazo, em com-
paração à taxa prevista pelo escore CHA2DS2-VASc.36 Ou-
tros dispositivos desenhados para OAAE transendocárdica 
com menor corpo de evidências na literatura ou ainda em 
fase de estudos pré-clínicos ou aperfeiçoamento incluem 
o WaveCrest® (Biosense Webster), Occlutech (Occlutech 
Int.), PFM (PFM Medical), SeaLA (MedTech) e Sideris patch 
(Custom Medical) (Figuras 2B a 2F).

Figura 2. Próteses utilizadas para oclusão percutânea do apêndice 
atrial esquerdo em início de experiência clínica (A: Ultraseal; B: 
WaveCrest®) e próteses em fase de estudos pré-clínicos e/ou aper-
feiçoamento; (C: Occlutech; D: Pfm; E: SeaLA; F: Sideris patch)
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COMPARAÇÃO ENTRE OS DISPOSITIVOS

Exceto pelos estudos Amulet IDE e Wavecrest2, compa-
rando, respectivamente, o Amulet e o WaveCrest® com o 
Watchman™ (e ambos ainda em fase de recrutamento de 
pacientes), não há estudos randomizados que comparem dis-
positivos cabeça a cabeça. Dentre os poucos registros publi-
cados sobre o tema, não se observaram diferenças signifi-
cativas, em termos de taxas de sucesso, complicações, leak 
residual ou AVC tardio quando se compararam o ACP vs. 
Amulet,37 Watchman™ vs. ACP/Amulet,38 ou Watchman™ 
vs. ACP/Amulet vs. LAmbre™,39 sugerindo que a OAAE tem 
“efeito de classe” que não depende do dispositivo implan-
tado, uma vez que se respeitem os pré-requisitos anatô-
micos de cada um.

LIMITAÇÕES E INCERTEZAS DA INTERVENÇÃO

Limitações anatômicas
Devido à sua imensa variabilidade anatômica,40 o AAE 

já foi comparado à impressão digital do indivíduo. Assim, 
embora em mais de 90% dos casos um AAE possa ser ocluí-
do com qualquer uma das próteses disponíveis no mercado, 
uma única prótese não pode ser compatível com todas as 
anatomias. Além disso, existem pré-requisitos anatômicos 
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específicos, fora dos quais uma determinada prótese não 
deva ser utilizada: o Watchman™ requer que o AAE tenha 
uma profundidade que não seja menor que o diâmetro má-
ximo do seu óstio, que, por sua vez, pode variar entre 17 
e 31mm. O ACP requer profundidade mínima de 10mm e 
landing zone cujo maior diâmetro seja entre 13 e 27mm.  
O Amulet, por sua vez, pode ser implantado em AAEs com 
profundidades mínimas de 12mm e landing zones entre 11 
e 31mm. Como o umbrella da prótese LAmbre™ permite 
estratégias mais flexíveis de superdimensionamento (até 
40% nos testes de bancada), o que se leva em conta para o 
implante deste device é o tamanho do óstio do AAE, que não 
deve ter mais que 38mm em seu maior diâmetro.

Para anatomias mais complexas que não sejam compatí-
veis com nenhuma das próteses disponíveis, há descrições 
que provam a viabilidade do implante off-label de duplo dis-
positivo oclusor, seja utilizando duas próteses dedicadas, 
seja prótese dedicada associada a outra não dedicada.41-43 
Tais intervenções, no entanto, devem ser consideradas 
como de exceção, sabendo-se que não há nem experiência 
nem seguimento suficientes para determinar sua validade.

Leak residual
Fluxos residuais ao redor da prótese oclusora não são 

incomuns, tendo sido detectados em 12,5% dos pacientes 
no registro multicêntrico com o ACP, em 32% dos pacien-
tes no estudo PROTECT-AF, 12 meses após o implante da 
prótese Watchman™, e em taxas de até 60% dos casos, se a 
ferramenta de pesquisa for a angiotomografia, ao invés da 
ecocardiografia transesofágica.29,44,45 Estes leaks são classifi-
cados como mínimos (<1mm de diâmetro), leves (1 a 3mm), 
moderados (3 a 5mm) ou severos (>5mm), podendo apare-
cer imediata ou tardiamente após o procedimento.46 A ex-
centricidade e irregularidade do óstio do AAE, a falta de re-
pleção do átrio esquerdo (e consequente subestimação das 
dimensões do AAE) secundária ao jejum pré-procedimen-
to, o pivotamento ou deslocamento da prótese por fixação 
inadequada, e o remodelamento tardio do AAE pós-oclusão 
foram todos mecanismos implicados no aparecimento de 
fluxos residuais pós-OAAE.45-48 Se significativos, esses flu-
xos podem se associar aos riscos potenciais de formação 
e embolização de trombos adjacentes à prótese. Porém, as 
taxas de AVC ou tromboembolismo foram semelhantes en-
tre pacientes com oclusão completa do AAE e aqueles com 
leaks menores, de tal forma que, consen sualmente, define-
se como sucesso do procedimento a OAAE que não deixe 
fluxo residual >5mm.44-46 Para pacientes com leaks severos, 
recomenda-se, de maneira individualizada, a manutenção 
da ACO ou o fechamento do leak com plugs, molas ou outros 
oclusores.41

Protocolo de anticoagulação pós-intervenção e 
formação de trombo sobre a prótese

Estudos pré-clínicos demonstraram que o tecido de po-
liéster permeável que recobre a prótese Watchman™ se en-
doteliza em 45 dias.49 Com esta base, nos Estados Unidos, 

o protocolo de anticoagulação pós-OAAE dos pacientes que 
são tratados com o Watchman™ prevê o uso de varfarina 
nos primeiros 45 dias após o procedimento, que é trocada 
por DAPT com ácido acetilsalicílico (AAS) + clopidogrel até 
completar 6 meses (ou mantida se detectado leak >5mm). 
Após este período, o clopidogrel é suspenso, e o paciente 
mantém o uso indefinido de AAS.17 Utilizando este proto-
colo, observou-se o desenvolvimento de trombo sobre o 
dispositivo (DRT) em 3,7% dos 1.739 pacientes que toma-
ram parte dos estudos PROTECT-AF e PREVAIL e nos seus 
registros continuados CAP e CAP2. A maior parte destes 
trombos foi identificada nos seguimentos de 6 ou 12 meses, 
e 25% dos pacientes com DRT sofreram um AVC (RR=3,9; 
IC95% 2,3-6,8; p<0,001), sugerindo que, apesar de infre-
quente, este não é um achado benigno.50 Na Europa, o pro-
tocolo de medicação pós-OAAE com Watchman™ é mais 
flexível que o americano. Mais da metade dos pacientes en-
volvidos no registro EWOLUTION receberam apenas DAPT 
pós-procedimento, tendo sido detectado DRT em 4% deles 
no seguimento. Apenas um desses pacientes, no entanto, 
sofreu AVC no seguimento (0,2% do total).51 Está em anda-
mento o estudo multicêntrico ASAP-TOO, que randomiza 
pacientes com contraindicação à ACO para tratamento clí-
nico com nenhuma ou uma droga antiplaquetária, vs. OAAE 
com Watchman™, seguida apenas da administração de aspi-
rina.52 Existem também relatos pontuais do uso de DOACs no 
lugar da varfarina nos primeiros 45 dias após o implante de 
Watchman™, com baixa incidência de sangramento ou DRT.53 

Desde o início da experiência com ACP/Amulet, o pro-
tocolo padrão já recomendava a suspensão da ACO e insti-
tuição de DAPT por 6 meses a partir do implante da próte-
se. Com este protocolo, a detecção de DRT foi de 3,2% no 
registro multicêntrico do ACP, sem eventos isquêmicos re-
lacionados ao achado.46 No registro multicêntrico do Amu-
let, observou-se DRT em 1,7% dos pacientes (metade deles 
mais de 90 dias após a intervenção), sendo que 17% destes 
pacientes (ou 0,3% do total de pacientes tratados) sofreram 
AVC no seguimento.31

Uma revisão sistemática de 30 estudos, envolvendo 
quase 2.200 implantes do Watchman™, ACP e Amulet, de-
terminou incidência de DRT de 3,9%, sendo que, em 95% 
destes casos, houve resolução completa do trombo após 
reinstituição temporária (mediana de 45 dias) de ACO e 
apenas em 0,3% do total a detecção de DRT se associou a 
eventos isquêmicos.54 Em contraste, o estudo RELEXAO 
verificou a evolução de 469 pacientes que, após a OAAE 
com Watchman™, ACP ou Amulet, receberam protocolos 
diversos de anticoagulação (nenhuma medicação, medi-
cação antiplaquetária simples ou dupla, ACO com ou sem 
antiplaquetários concomitantes), e demonstrou o desen-
volvimento de DRT em 7,2% dos casos, com taxa de AVC 
mais que quatro vezes maior nestes pacientes.55 Trabalhos 
isolados na literatura também relatam o uso de protocolos 
menos ortodoxos de anticoagulação, com uso de apenas 
aspirina56 ou DAPT de curta duração (6 semanas), seguida 
de aspirina,57 após o implante das próteses Watchman™ ou 
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Amplatzer™. Em ambos os casos, obtiveram-se taxas de 
DRT inferiores a 2%, sem relação entre DRT e AVC.

Em resumo, não há ainda consenso que defina o pro-
tocolo medicamentoso mais adequado a ser utilizado  
pós-OAAE, embora o regime da DAPT pareça ser aceitável, 
especialmente para esta população de alto risco para utili-
zação de ACO. DRT ocorre em 3 a 4% dos pacientes, pode 
se desenvolver mais de 6 meses depois do procedimento, e 
a literatura diverge quanto ao seu significado, em termos 
de ocorrência de AVC. Deve-se, no entanto, considerar que 
a maioria dos pacientes com DRT não sofre AVC e, para a 
maior parte dos pacientes que sofrem AVC pós-OAAE, não 
há história de detecção de DRT. Pacientes com evidência de 
DRT parecem responder bem à reinstituição temporária de 
ACO, mas há sugestões de que apenas aqueles trombos com 
maior potencial de embolização (móveis e heterogêneos, em 
contraste aos fixos e laminares) mereçam este tratamento.58

Oclusão do apêndice atrial esquerdo vs. 
anticoagulantes orais diretos

Os DOACs melhoraram o perfil de utilização e seguran-
ça da ACO em relação à varfarina. Apesar de amplamente 
utilizados e recomendados nas diretrizes para prevenção de 
AVC em pacientes com FANV,5-7 não há ainda na literatura 
estudos que façam comparação direta entre DOACs e OAAE, 
embora com este objetivo estejam em andamento os estu-
dos PRAGUE-17, com resultados previstos para o ano de 
2020,59 e o recém-iniciado Occlusion-AF (NCT03642509). 
Por ora, há apenas dados indiretos que abordam a questão: 
Sahay et al. publicaram metanálise de 19 estudos rando-
mizados, incluindo mais de 87 mil pacientes com FANV 
tratados com varfarina, placebo, DAPT, DOAC ou OAAE. 
Fixando a varfarina como comparador comum, os auto-
res puderam realizar comparações indiretas entre OAAE e  
outras formas de tratamento. Os achados do estudo suge-
rem que a OAAE é superior ao placebo e à DAPT, e similar 
aos DOACs para prevenção de morte, AVC ou embolia sis-
têmica. O risco de sangramento maior foi semelhante entre 
todas as estratégias terapêuticas.60

CUSTO-EFETIVIDADE E IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA

Mesmo com custos iniciais maiores, na perspectiva 
da fonte pagadora dos Estados Unidos, a OAAE mostrou 
ser mais custo-efetiva que a varfarina e também que os  
DOACs, em um horizonte de sobrevida de 20 anos, con-
siderando-se os gastos com as estratégias terapêuticas, 
com o tratamento de eventos associados e com o suporte 
a longo prazo após um AVC debilitante. Adicionalmente, o 
tempo para atingir esta custo-efetividade foi menor para a 
OAAE que para os DOACs, em comparação à varfarina.61 Tal 
custo-efetividade também foi demonstrado no cenário da 
prevenção de recorrência de AVC em pacientes com FANV 
e altos escores CHA2DS2-VASc e HAS-BLED (prevenção  
secundária).62

Apesar de ser um dado muitas vezes negligenciado nas 
análises, o impacto do procedimento na qualidade de vida 
relacionada à saúde é provavelmente o desfecho mais sig-
nificativo do ponto de vista do paciente. Neste particular, a 
OAAE promove melhora significativa no componente físico 
dos escores de qualidade de vida e no número de anos de 
vida ajustados pela qualidade (QALY), no cenário tanto da 
prevenção primária do AVC como no da secundária.61-63

CONCLUSÃO

Apesar de ainda haver hiatos no corpo de evidências 
favoráveis relacionadas à oclusão percutânea do apêndice 
atrial esquerdo, como o impacto da curva de aprendizado 
do operador, as complicações que ainda ocorrem em cerca 
de 3% dos pacientes, as taxas ligeiramente maiores de aci-
dente vascular cerebral isquêmico se comparadas com a an-
ticoagulação oral e as incertezas em relação ao leak residual, 
desenvolvimento de trombo sobre o dispositivo, protocolos 
medicamentosos adjuvantes e comparação direta com os 
anticoagulantes orais diretos, o benefício do procedimento 
é provado e inquestionável para a grande população de pa-
cientes portadores de fibrilação atrial não valvar, alto risco 
de eventos tromboembólicos e dificuldades ou contraindi-
cações a anticoagulantes orais. Este é o nicho de pacientes 
para o qual a oclusão percutânea do apêndice atrial esquerdo 
entrega os maiores benefícios, e é para esta indicação, so-
mada aos pacientes que sofreram acidente vascular cerebral 
mesmo em uso adequado de anticoagulantes orais, que 
as diretrizes nacionais recomendam a oclusão do apêndice 
atrial esquerdo com Classe IIa. Com esta fundamentação, es-
pera-se que, a exemplo do que já acontece há algum tempo na 
Europa e na América do Norte, em breve a oclusão percutâ-
nea do apêndice atrial esquerdo seja finalmente incluída no 
rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS) 
no Brasil e possa ser oferecida mais amplamente como es-
tratégia terapêutica eficaz e necessária para uma população 
que hoje, no país, não tem outra escolha a não ser arcar com 
os custos do procedimento, ou conviver com o risco diário de 
sofrer um acidente vascular cerebral incapacitante.
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