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RESUMO – Paciente de 85 anos de idade, portador de múltiplas comorbidades, apresentando estenose 
aórtica severa sintomática e aneurisma de aorta abdominal infrarrenal concomitante, com 100mm 
de diâmetro. Foram realizados troca valvar aórtica transcateter e reparo percutâneo do aneurisma, 
de forma concomitante. A estratégia terapêutica foi inicialmente implantar a prótese valvar aórtica 
transcateter e, em ato contínuo, realizar o implante de endoprótese aórtica bifurcada, com extensões 
à direita e à esquerda, para exclusão do volumoso aneurisma fusiforme, devido ao alto risco de 
ruptura com as mudanças hemodinâmicas após o implante da bioprótese aórtica. O procedimento 
foi realizado sem intercorrências, e o paciente recebeu alta hospitalar após o quarto dia, sem 
comprometimento da função renal, com mínima regurgitação paravalvar e sem endoleak na exclusão 
do aneurisma abdominal.

Descritores: Estenose da valva aórtica; Aneurisma da aorta abdominal; Substituição da valva aórtica 
transcateter; Procedimentos endovasculares

ABSTRACT – An 85-year-old patient with multiple comorbidities presents with severe symptomatic 
aortic stenosis and concomitant infrarenal abdominal aortic aneurysm with 100mm in diameter.  
A transcatheter aortic valve replacement was done along with concomitant percutaneous repair of the 
aneurysm. The therapeutic strategy was initially to implant the transcatheter aortic valve prosthesis, 
and then to perform the implantation of the aortic bifurcated endograft, with extensions to the right 
and to the left, to exclude a large fusiform aneurysm, due to the high risk of rupture with the 
hemodynamic changes after aortic bioprosthesis implant. The procedure was performed without 
complications, and the patient was discharged 4 hospital after 4 days, with no alterations in renal 
function, minimal paravalvular regurgitation, and no endoleak at the exclusion of the abdominal 
aneurysm.

Keywords: Aortic valve stenosis; Aortic aneurysm, abdominal; Transcatheter aortic valve replace-
ment; Endovascular procedures 

InTROdUçãO

Paciente octogenário com estenose aórtica (EAo) severa sintomática, que, durante 
avaliação para tratamento, foi diagnosticado com aneurisma da aorta abdominal 
(AAA) com 100mm em seu maior diâmetro. O paciente apresentava escore de risco 
Society of Thoracic Surgeons (STS) de 5,6%, EuroSCORE II de 16% e Essential Frailty 
Toolset (EFT) 3. O tratamento realizado foi a troca valvar aórtica transcateter, seguida 
de reparo endovascular do aneurisma no mesmo procedimento. 
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RElATO dE CASO

Paciente do sexo masculino, 85 anos, ex-tabagista, disli-
pidêmico e portador de marca-passo definitivo. Procurou 
atendimento em ambulatório de cardiologia devido a qua-
dro de dispneia aos pequenos esforços e três episódios de 
síncope nos últimos 2 meses. Ao exame clínico, apresentava 
sopro sistólico 3+/6+ em foco aórtico e massa pulsátil pal-
pável em mesogástrio. Ecocardiograma transtorácico evi-
denciou valva aórtica tricúspide, com folhetos calcificados, 
hipertrofia ventricular esquerda, gradiente transvalvar aór-
tico máximo de 113mmHg, gradiente médio de 54mmHg, 
velocidade máxima do jato de 5,3m/s e área valvar pela 
equação de continuidade de 0,8cm², com regurgitação mo-
derada, confirmando tratar-se de dupla lesão aórtica, com 
predomínio de estenose. A angiotomografia da aorta abdo-
minal mostrou volumoso aneurisma fusiforme, com maior 
diâ metro de 100mm, trombo mural e colo proximal de 
35mm (Figura 1). Coronariografia não demonstrou le sões 
ateroscleróticas significativas. A avaliação angiotomográfica 
do aparato valvar aórtico está ilustrada na figura 2. 

Apesar da classificação de risco intermediário, o pa-
ciente apresentava critérios de fragilidade e, uma vez que 
importantes variáveis clínicas não são contempladas nos 
escores de risco, optou-se pelo implante percutâneo de bio-
prótese aórtica com abordagem endovascular simultânea 
do AAA, dado o risco iminente de ruptura (100mm em seu 
maior diâmetro). 

O procedimento foi realizado sob anestesia geral, mo-
nitorado com ecocardiograma transesofágico e hepariniza-
ção plena, mantendo tempo de coagulação ativado maior 
que 300 segundos. Devido à tortuosidade das artérias ilía-
cas e femorais, optou-se por dissecção das vias de acesso, 
com exposição cirúrgica bilateral das artérias femorais co-
muns. Para a transposição do saco aneurismático, empre-
gou-se fio-guia hidrofílico sob cateter diagnóstico, sendo 
posteriormente substituído por fio-guia rígido. Utilizando 
fio-guia extrassuporte Safari™ (Boston Scientific Corpora-
tion, Marlborough, MA, EUA), tamanho médio, foi reali-
zado implante de bioprótese SAPIEN XT 26mm (Edwards 
Lifesciences Corporation, Irvine, CA, EUA), sem pré-dilata-
ção, sob rapid pacing, com 1mL abaixo do volume nominal, 
com o objetivo de atingir 15% de oversizing. Após implante 
inicial, o ecocardiograma mostrou regurgitação periprótese 
de grau moderado a importante, sendo decidido realizar 
nova dilatação com 0,5mL de volume adicional, ocasionando 
melhora significativa da regurgitação, com aproximadamente 
18% de oversizing (Figura 3). 

Em sequência, sobre o guia Safari™, foram implanta-
das as endopróteses de aorta abdominal Cook Zenith® TFF 
36×95mm (Cook Medical LLC, Bloomington, IN, EUA), 
com extensões à direita (13×74mm e 24×56mm) e à es-
querda (20×56mm). Aortografia de controle mostrou endo-
próteses bem posicionadas, artérias renais pérvias por meio 
do free-flow e fluxo normal através das artérias ilíacas exter-
nas, sem sinais de extravasamento ou endoleak (Figura 4). 

Figura 1. Medidas à angiotomografia dos diâmetros transversais 
da aorta abdominal em diferentes eixos (A, B e D) e tortuosidade 
das artérias ilíacas e aorta abdominal (C).
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Figura 2. Avaliação dos diâmetros (26,3mm e 23,5mm), períme-
tro (74,19mm) e área (428,33mm2) do anel valvar aórtico (A e B). 

Altura das coronárias esquerda (C) e direita (D).
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Figura 3. Aortografia evidenciando prótese bem posicionada, com 
coronárias pérvias e ausência de regurgitação perivalvar. 

Figura 4. Resultado angiográfico após implante de endopróteses 
em aorta abdominal e artérias ilíacas. 

Por meio de minucioso planejamento do procedimento 
pela angiotomografia, foi possível a utilização de volule re-
duzido de contraste não iônico (75mL). 

dISCUSSãO

A EAo sintomática e o AAA são condições clínicas crí-
ticas, cada vez mais prevalentes com o envelhecimento da 
população. A prevalência da EAo é de aproximadamente 
4,6% em pacientes com idade superior a 75 anos.1 O AAA 

tem prevalência de 5,9% em homens acima de 80 anos.2 
Por sua vez, a prevalência combinada das duas patologias é 
pouco conhecida, porém estudo recente demonstra preva-
lência de 6% em pacientes submetidos ao implante valvar 
aórtico transcateter.3 O tratamento convencional, com a re-
posição da valva aórtica cirúrgica e a abordagem concomi-
tante do AAA, especialmente em pacientes idosos, é de eleva-
do risco. Da mesma forma, o tratamento do AAA na presença 
de EAo crítica comporta risco inaceitavelmente alto. Assim, 
a presença de ambas as condições em paciente portador de 
múltiplas comorbidades representa um dilema terapêutico. 

O implante percutâneo de bioprótese aórtica, realizado 
pela primeira vez em 2002, é alternativa para o tratamen-
to da EAo em pacientes de alto risco.4 Atualmente, mais de 
350 mil próteses já foram implantadas em todo o mundo.5 
O procedimento alcançou indicação classe I naqueles pa-
cientes inoperáveis e nos de alto risco cirúrgico, e classe IIa 
nos de risco intermediário, pelos consensos de valvopatias 
da American Heart Association/American College of Cardiology 
(AHA/ACC) e European Society of Cardiology (ESC).3,6

Os AAA superiores a 5,5cm ocorrem em 5% dos homens 
com idade superior a 50 anos.7 O reparo endovascular foi 
desenvolvido como técnica transcateter para o tratamento 
de AAA infrarrenal desde 1991.8 Reconhecido como trata-
mento padrão, o procedimento comporta um risco signifi-
cativamente menor de complicações intra e pós-operatórias 
em comparação com o reparo cirúrgico aberto e pode ser 
utilizado com segurança em pacientes de alto risco com 
múltiplas comorbidades.7

Com o implante da válvula aórtica percutânea, as pres-
sões de pico e diastólica final intraventricular esquerda di-
minuem, enquanto as pressões sistólica e diastólica aórtica 
aumentam.9 O risco de ruptura do AAA aumenta conforme 
seu tamanho: para aneurismas <5cm de diâmetro, o risco 
de ruptura em 5 anos é de 1 a 2%, enquanto para >5cm é 
de 20 a 40%.10 Considera-se que os aneurismas saculares 
apresentam maior risco de ruptura em comparação com os 
fusiformes. Vorp et al. mostraram que o estresse mecânico 
da parede foi aumentado pela assimetria em aneurismas da 
aorta abdominal.11 Este último é considerado tão importan-
te como o diâmetro do aneurisma em relação ao risco de 
ruptura.

O tempo exato para o reparo eletivo do AAA é uma 
questão complexa, que exige o envolvimento multidiscipli-
nar e a consideração de várias questões. No caso descrito, 
o procedimento era urgente, já que o diâmetro de 100mm 
implicaria em riscos proibitivos após correção da estenose 
valvar, devido às alterações hemodinâmicas. Assim, foi pla-
nejada, com a cirurgia vascular, a abordagem concomitante 
pelo risco de ruptura. Embora não tenha ocorrido piora da 
função renal, em parte pelas medidas tomadas para ne-
froproteção (hidratação, diminuto volume de contraste de 
baixa osmolaridade e não iônico), poderíamos ter utiliza-
do o dióxido de carbono para o implante das endopróteses 
vasculares, com o objetivo de reduzir ainda mais o volume 
final de contraste.12 O paciente apresentou excelente recu-
peração e manteve-se bem em 2 anos de acompanhamento.
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O achado de AAA em paciente com EAo requer pon-
derações. As consequências hemodinâmicas do implante 
valvar bem-sucedido são o aumento da pressão sistólica e, 
portanto, o aumento da tensão, além de risco de dilatação 
e ruptura do aneurisma. Assim, defendemos que é possível 
uma abordagem sequencial combinada, para pacientes com 
ambas as patologias. 
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