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Resumo – O implante transcateter de válvula aórtica tornou-se uma intervenção de rotina em 
todo o mundo, acompanhando as melhorias na tecnologia das válvulas e a otimização das técnicas 
de implante. O conceito de abordagem minimalista tornou-se relevante, visando obter um implante 
tecnicamente ideal, menos comorbidades perioperatórias e, consequentemente, recuperação mais 
rápida e com menos riscos associados. Em comparação à cirurgia de troca da válvula aórtica, a redução 
no tempo de hospitalização e na unidade de terapia intensiva, e a menor incidência de complicações do 
procedimento acabam por compensar os custos mais altos das válvulas para o implante transcateter 
de válvula aórtica. Os princípios da abordagem minimalista consistem em desempenho superior de 
intervencionistas estruturais experientes, uma base estrutural completa sob anestesia local e sedação 
consciente, juntamente da ecocardiografia transtorácica à beira do leito, para avaliar características 
hemodinâmicas. É necessário customizar um procedimento ideal do implante transcateter de 
válvula aórtica, procurando simplificar cada um dos aspectos da atenção ao paciente, sem perder o 
foco na segurança e na obtenção dos melhores desfechos, com base nas características individuais na 
experiência do centro e no atendimento multidisciplinar. Esta revisão teve como objetivo sintetizar 
as evidências atuais para uma abordagem minimalista do implante transcateter de válvula aórtica 
transfemoral, e fornecer informações para garantir a segurança e o sucesso da implementação e 
customização desse procedimento. 

Descritores: Substituição da valva aórtica transcateter; Válvula aórtica/cirurgia; Estenose aórtica; 
Implante de prótese de valva cardíaca/métodos

AbstRAct – Transcatheter aortic valve replacement became a routine interventional procedure 
worldwide, together with improvements in valve technology and optimized implant techniques. 
The concept of minimalist approach became relevant, aiming at optimal technical implant, fewer 
perioperative comorbidities, and consequently faster recovery and less associated risks. Compared 
with surgical aortic valve replacement, reduction of hospital and intensive care unit stay and fewer 
rates of procedural complications offset the high costs of transcatheter aortic valve replacement valves. 
The principles of the minimalist approach consist on top performance by experienced structural 
interventionists, a complete transcatheter basis under local anesthesia and conscious sedation, 
together with bedside transthoracic echocardiography to access hemodynamic features. It is necessary 
to customize transcatheter aortic valve replacement optimal procedure by revising how to simplify 
each aspect of the patient’s care process, without losing focus on safety and best outcomes based on 
individualized patient characteristics, center’s expertise, and multidisciplinary care. This review aimed to 
summarize the current evidence for a minimalist approach to transfemoral transcatheter aortic valve 
replacement and provide information for its safe and successful implementation and customization. 

Keywords: Transcatheter aortic valve replacement; Aortic valve/surgery; Aortic valve stenosis; Heart 
valve prosthesis implantation/methods

INtRoDuÇÃo 

O implante transcateter de válvula aórtica (TAVI) foi amplamente aceito como 
opção terapêutica alternativa à cirurgia de troca da válvula aórtica (CTVA), em casos 
de estenose aórtica grave com risco de mortalidade cirúrgica moderado ou alto.1,2 
Melhorias contínuas, tanto nos dispositivos quanto nas técnicas, permitiram a dis-
seminação efetiva do procedimento TAVI com alta reprodutibilidade. O TAVI tor-
nou-se realidade como procedimento intervencionista de rotina, em todo o mundo. 
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Por isso, a otimização do procedimento torna-se cada vez 
mais relevante, já que é necessário reduzir as comorbida-
des perioperatórias, levando a uma recuperação mais rápi-
da e melhores desfechos pós-procedimento na população 
de pacientes idosos e frágeis. A redução do tempo de hos-
pitalização (TH) e a menor utilização de recursos acabam 
por compensar o custo mais alto do material usado no 
TAVI em comparação a CTVA.3,4 

Uma metanálise e dados de registros indicam que um 
TAVI minimalista pode proporcionar menor mortalidade, 
menor morbidade, menos tempo de internação na unidade 
de terapia intensiva (UTI) e hospitalização, e procedimen-
tos mais curtos com anestesia local (AL).5

Conforme demostrado pelos dados da Society of Thoracic 
Surgeons (STS) e do American College of Cardiology (ACC) no 
Transcatheter Valve Therapy (TVT) Registry,6,7 o uso de seda-
ção consciente (SC) tem crescido constantemente, aumen-
tando de 2,2%, em 2012, para 17,2%, em 2015, enquanto 
o uso de anestesia geral diminuiu de 97,6% para 82,6% no 
mesmo período (Figura 1). Em 2015, mais de 85% dos pa-
cientes foram tratados por acesso transfemoral (em 2014, 
foram 58,7%), com predominância da abordagem percutâ-
nea (em comparação à dissecção cirúrgica). Como resultado 
dessas tendências, o TH após TAVI diminuiu de uma me-
diana de 6 dias, em 2012, para 4 dias, em 2015. 
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Figura 1. Tendência de uso de abordagem menos invasiva para 
implante transcateter de válvula aórtica – sedação consciente vs. 
anestesia geral. A proporção de casos com sedação consciente 
aumentou gradualmente a cada ano, e 59% dos pacientes foram 
submetidos à abordagem percutânea em 2014, de acordo com os 
dados da Society of Thoracic Surgeons (STS) e do American College of 
Cardiology (ACC) no Transcatheter Valve Therapy Registry.

Os registros France 2 e France TAVI mostraram tendên-
cia semelhante. A anestesia geral foi usada em 70,3% dos pa-
cientes em 2010 e diminuiu para 47,2% em 2015, juntamen-
te da redução do uso de ecocardiografia transesofágica (ETE) 
para orientação (de 64,1%, em 2010, para 26,7%, em 2015).8 
O TH após implantação também diminuiu gradualmente, 
como demonstrado na figura 2. Mesmo assim, a abordagem 
minimalista ainda não é uma estratégia estabelecida para o 
atendimento de pacientes. Há muitas questões a serem elu-
cidadas por estudos clínicos, e o uso da abordagem minima-
lista ainda depende da preferência dos centros. 

Figura 2. Tendência de uso de abordagem menos invasiva para 
implante transcateter de válvula aórtica (TAVI): tempo de hospi-
talização (TH), anestesia geral e orientação por ecocardiografia 
transesofágica (ETE).8 Dados dos registros France 2 e France TAVI 
mostraram redução no uso de anestesia geral, orientação por ETE 
e menor TH após TAVI.8

Esta revisão teve como objetivo sintetizar as evidên-
cias atuais da abordagem minimalista para TAVI, e forne-
cer informações para garantir a segurança e o sucesso da 
implementação e customização desse procedimento. 

AboRDAGem mINImALIstA PARA ImPLANte 
tRANscAteteR De VÁLVuLA AÓRtIcA 

Os princípios da abordagem minimalista para TAVI es-
tão resumidos na figura 3, que demonstra o desempenho 
do procedimento sob AL e SC, bem como uso de ecocardio-

Pré-procedimento

Cirurgia cardiovascular realizada no local Cirurgia cardiovascular não realizada no local

TC com volume padrão de contraste TC com volume reduzido de contraste

Intraprocedimento

Sala de cirurgia híbrida Sala de hemodinâmica

Anestesia geral Anestesia local/sedação consciente

Ecocardiografia transesofágica Ecocardiografia transtorácica

Anestesiologista presente Sem anestesiologista

Abordagem cirúrgica do acesso Abordagem percutânea

Pré-dilatação com balão Sem pré-dilatação com balão

Cateter na artéria pulmonar Sem cateter na artéria pulmonar

Sonda vesical Sem sonda vesical 

Pós-procedimento

Unidade de cuidados intensivos Ala com telemetria

MP temporário Remoção precoce do MP temporário, se possível 

TH padrão após TAVI TH curto (dentro de 3 dias) após TAVI

Padrão Simplificado

Figura 3. Componentes relacionados à otimização pré, intra 
e pós-procedimento de implante transcateter de válvula aórtica 
(TAVI). TC: tomografia computadorizada; MP: marca-passo; TH: 
tempo de hospitalização.
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grafia transtorácica (ETT), após a conclusão para avaliar 
a condição hemodinâmica, o posicionamento da válvula e 
leak paravalvar (LPV).9-11 Outros componentes clínicos po-
dem incluir a ausência de cateter de artéria pulmonar ou 
sonda vesical, mobilidade e alta precoces, 1 a 3 dias após o 
procedimento e, idealmente, no dia seguinte.11 

É preciso um esforço coordenado de equipe, para sim-
plificar o atendimento e reduzir a invasividade em todas 
as etapas do processo. Isso inclui o planejamento detalhado 
pré-procedimento, o treinamento da equipe multidiscipli-
nar, foco durante e cuidados após o procedimento, sem ja-
mais comprometer a segurança do paciente e os desfechos. 
O algoritmo de otimização dos componentes de TAVI é 
mostrado na figura 4. 

ImPLANte tRANscAteteR De VÁLVuLA AÓRtIcA 
mINImALIstA: RIscos PoteNcIAIs e beNeFÍcIos 

O TAVI minimalista oferece benefícios tanto para os 
pacientes quanto para os hospitais, já que esta abordagem 
comprovadamente reduz a utilização de recursos e com-
pensa pelos altos custos associados ao TAVI. Estudos mul-
ticêntricos demonstram que a abordagem minimalista teve 
resultados semelhantes ao TAVI padrão em termos de mor-
talidade e acidente vascular cerebral (AVC). Menores tem-
pos de procedimento e hospitalização foram observados 
no grupo da abordagem minimalista, o que demonstra que 
esta é não apenas segura, mas também eficaz.5,10

Em relação à custo-efetividade,3 o TAVI demonstrou 
reduzir os custos de hospitalização com o uso da aborda-
gem minimalista, em comparação ao procedimento pa-
drão ($45.485,00±$14.397,00 vs. $55.377,00±$22.587,00; 
p<0,001). Essa redução tem correlação com tempos me-
nores de hospitalização e internação na UTI. Attizzani et 
al.4 também reportaram que a abordagem minimalista eco-
nomizou $16.000,00/caso. Da mesma forma, o TAVI sob  
AL/SC12 ou a alta precoce pós-TAVI13 apresentam vantagens 
relativas a um menor uso de recursos e menores custos de 
internação. O TAVI em pacientes inoperáveis ou de alto 
risco cirúrgico também oferece boa relação de custo-efeti-
vidade, com desfechos favoráveis em comparação à CTVA 
ou ao tratamento clínico.14-16 O TH menor é um fator im-
portante para compensar pelos altos custos dos sistemas 
de válvulas transcateter; o TAVI reduziu o TH em 4,4 a 6,2 
dias, em média, em comparação à CTVA. A redução no tem-
po de hospitalização pode ser ainda mais significativa em 
termos de custo-efetividade quando o TAVI é realizado em 
pacientes com menor risco cirúrgico, já que os benefícios 
de sobrevida e qualidade de vida do TAVI, em comparação 
à CTVA, podem ser reduzidos em pacientes com alto risco 
cirúrgico. A redução no TH também é reportada para o 
TAVI com AL/SC.9 

A abordagem minimalista também pode reduzir o es-
tresse intraprocedimento em pacientes idosos com múl-
tiplas comorbidades, proporcionando a recuperação mais 
rápida e mitigando o declínio funcional, com mais conforto 
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Figura 4. Algoritmo sugerido para otimização de implante transcate-
ter de válvula aórtica (TAVI) por via transfemoral. AG: anestesia geral; 
NYHA: New York Heart Association; AVC: acidente vascular cerebral; 
IAM: infarto agudo do miocárdio; MPP: marca-passo permanente.
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para o paciente.17 Demonstrou-se que AL/SC levaram a uma 
maior melhora da qualidade de vida dos pacientes 30 dias 
após o TAVI, conforme avaliado pelo Kansas City Cardiomyo-
pathy Questionnaire, em comparação à anestesia geral.12 Além 
disso, para pacientes idosos, TH mais curto é positivo, con-
siderando a potencial redução dos desfechos negativos que 
comprovadamente decorrem de um tempo mais longo de 
internação, incluindo redução do estado funcional, infecção 
ou delírio.18 As taxas de mortalidade em 1 ano também são 
mais baixas entre os pacientes com doença pulmonar obs-
trutiva crônica submetidos à abordagem minimalista, em 
comparação ao procedimento padrão.17

Por outro lado, alguns argumentos relativos à segu-
rança do TAVI minimalista têm sido levantados, tendo em 
vista a tendência crescente de uso dessa abordagem.19 O 
TAVI ainda é associado com complicações importantes, 
que podem levar a problemas sérios, como tamponamento 
cardíaco ou embolização valvar ventricular, embora estes 
sejam menos frequentes. Complicações que exigem inter-
venções cirúrgicas imediatas e conversão de AL/SC para 
anestegia geral ocorrem com pouca frequência. A realiza-
ção do TAVI no serviço de hemodinâmica pode ser arrisca-
da por esse lado, mas ainda não há evidências suficientes 
para corroborar totalmente a segurança dessa abordagem. 
O menor TH pode não permitir a detecção de distúrbios 
de condução, que exigiriam o uso de um marca-passo per-
manente. Os pontos fortes e fracos do TAVI minimalista 
estão resumidos na tabela 1. 

estuDos cLÍNIcos 

Não há estratégia padronizada para o TAVI minimalista 
e, desse modo, são poucos os dados disponíveis sobre des-
fechos gerais do procedimento. No entanto, vários estudos 
já investigaram cada um dos componentes relacionados à 
otimização do TAVI.

Anestesia local/sedação consciente 
Depois dos centros europeus e norte-americanos, a 

se gurança e a viabilidade do TAVI com AL/SC em compa-
ração à anestesia geral já foram amplamente investigadas 
em muitos estudos clínicos.4,20,21 Embora as estratégias va-
riem nos diferentes estudos,21,22 a abordagem mais comum 
consiste na infiltração de lidocaína no local do acesso e na 
administração de remifentanil ou fentanil associado a pro-
pofol e/ou midazolam. A via transfemoral é a mais frequen-
temente usada e o local de acesso preferido. Em algumas 
poucas coortes, foi realizado TAVI transubclávio ou trans-
carotídeo sob AL/SC.20,23 Muitos estudos confirmaram ta-
xas de mortalidade de 30 dias semelhantes entre AL/SC e 
anestesia geral,3,4,20,24 sendo que grande metanálise recente 
mostrou desfechos de 30 dias ainda melhores para AL/CS 
(mortalidade, risco relativo − RR: 0,73; IC95% 0,57-0,93; 
p=0,01),5 incluindo 26 estudos e 10.572 pacientes. Outra 
metanálise publicada no mesmo ano, com 19 estudos, não 
mostrou nenhuma diferença entre as duas técnicas anes-
tésicas (RR: 0,91; IC95% 0,70-1,18; p=0,48).25 A sobrevida 
de 1 ano ou de longo prazo também não foi diferente entre 
AL/SC e anestesia geral em diversos estudos, bem como as 
complicações relacionadas ao procedimento, como AVC, 
infarto agudo do miocárdio (IAM), injúria renal aguda, 
complicações vasculares e hemorrágicas.21,26 

AL/SC foram associadas a menor incidência de hiper-
tensão sistêmica e suporte subsequente com inotrópicos 
durante e após o procedimento, e com incidência possivel-
mente mais baixa de complicações, como insuficiência res-
piratória e pneumonia associada à ventilação mecânica.22,23 
Como resultado, é possível proporcionar recuperação mais 
rápida aos pacientes, o que leva a menor tempo de hos-
pitalização e na UTI após o procedimento12,20,22,25,27 − por 
exemplo, tempo de hospitalização, em média, 1,5 a 2,1 dias 
mais curto com AL/SC do que com anestesia geral.5,25 En-
tretanto, a conversão de emergência de AL/SC para anes-
tesia geral não é rara, com faixa ampla de prevalência entre 
2,9% e 12% em grandes estudos clínicos.22 As principais ra-
zões para conversão são a não cooperação ou o desconforto 
dos pacientes, bem como complicações do procedimento, 
incluindo complicações vasculares, comprometimento he-
modinâmico e tamponamento cardíaco. Isso reforça a im-
portância de estar preparado para a conversão rápida para 
anestesia geral e o manejo de emergência de complicações 
catastróficas. 

O maior e mais recente relato28 do registro STS/TVT do 
ACC com 10.997 pacientes submetidos ao TAVI transfemo-
ral eletivo, comparando AL/SC e anestesia geral, mostrou 

Tabela 1. Comparação entre as abordagens padrão e minimalista 
para o implante transcateter de válvula aórtica

 

Favorece a 
abordagem 
minimalista

Favorece a 
abordagem 

padrão

Invasividade x  

Curva de aprendizagem  x

Recuperação, experiência do paciente x  

Simplicidade do procedimento x  

Abordagem das complicações  x

Avaliação de leak paravalvar  x

Alta precoce x  

Custos hospitalares, uso de recursos x  

Segurança geral Desconhecida Desconhecida

Assim, é necessário customizar todos os passos do pro-
cedimento, simplificando ou reduzindo a invasividade, com 
base nas características específicas do paciente, experiência 
do centro e envolvimento da equipe multidisciplinar. Os in-
tervencionistas devem estar familiarizados com as imagens 
de tomografia computadorizada (TC) cardíaca, que devem 
ser comparadas às informações clínicas, para prever possí-
veis complicações do procedimento. 
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que, apesar da taxa ligeiramente mais baixa de sucesso dos 
casos com AL/SC (97,9% vs. 98,6%; p<0,001), AL/SC redu-
ziram a mortalidade de 30 dias (2,3% vs. 4,0%; p<0,001) 
e o desfecho composto de mortalidade ou AVC em 30 dias 
(4,8% vs. 6,4%; p<0,001). O TAVI com AL/SC também ne-
cessitou menos frequentemente de inotrópicos durante o 
procedimento, e de menores tempos de UTI e internação 
hospitalar (6,0 vs. 6,5 dias; p<0,001), após ajuste com 
análises de propensão. A taxa de conversão de SC para 
anestesia geral foi de 5,9%, ou seja, compatível com rela-
tos anteriores.28 

Segundo esses relatos anteriores,12, 20,22,25,27 o TAVI trans-
femoral com AL/SC parece ser uma alternativa viável e 
segura, com a vantagem do TH mais curto. No entanto, a 
maioria desses estudos são observacionais, e os estudos 
randomizados e controlados são poucos,29 o que pode le-
var a um viés de seleção de pacientes. Por exemplo, alguns 
pacientes podem ser submetidos à anestesia geral devido 
a sintomas de insuficiência cardíaca, o que impede o po-
sicionamento horizontal plano durante o procedimento 
sob AL/SC. Além disso, em geral, as proporções de AL/SC 
aumentam conforme a instituição adquire experiência em 
TAVI. Em outras palavras, na fase inicial da curva de apren-
dizagem, a anestesia geral é mais usada, e os intervencio-
nistas estruturais gradualmente passam para AL/SC, o que 
contribui para o viés de desempenho, que leva a resultados 
mais favoráveis com AL/SC. 

Alguns poucos estudos reportaram resultados de TAVI 
sem a assistência de anestesiologista durante o procedi-
mento. Uma comparação entre procedimentos com e sem 
assistência de anestesiologista em pacientes submetidos 
ao TAVI transfemoral sob AL/SC mostrou incidência seme-
lhante de complicações relacionadas ao procedimento e de 
mortalidade de 30 dias entre os grupos.22

O estudo 3MTAVR (Multidisciplinary, Multimodality, But 
Minimalist Approach to Transfemoral Transcatheter Aortic 
Valve Replacement) mostrou heterogeneidade considerá-
vel no grau de sedação para o procedimento, mas o nível 
de anestesia não impactou nas variáveis do procedimento, 
no tempo de internação ou nas taxas de reinternação por 
fatores cardíacos. O estudo concluiu que tanto a AL quan-
to a sedação durante o procedimento são estratégias anes-
tésicas razoáveis quando se usa o Vancouver Transcatheter  
Aortic Valve Replacement Clinical Pathway.27

O estudo SOLVE-TAVI30 (SecOnd-generation seLf-expan-
dable Versus Balloon-expandable Valves and gEneral Versus 
Local Anesthesia in TAVI) randomizou 447 pacientes subme-
tidos ao TAVI para procedimento com AL/SC ou anestesia 
geral. Em pacientes de alto risco cirúrgico submetidos ao 
TAVI, os dispositivos autoexpansíveis ou balão-expansíveis 
têm segurança semelhante de 30 dias, sem nenhuma dife-
rença entre procedimentos realizados sob AL ou anestesia 
geral. A AL com SC foi equivalente à anestesia geral em re-
lação ao desfecho composto de mortalidade por todas as 
causas, AVC, IAM, infecção com necessidade de tratamento 
com antibióticos e injúria renal aguda (25,5% vs. 27,0%; 

p=0,02 para equivalência), conforme mostrado na figura 5. 
O desfecho composto foi determinado por uma incidência 
alta, mas semelhante, de infecção nos dois braços do estudo 
(21% para ambos; p=0,005 para equivalência). A anestesia 
geral foi associada a uma frequência mais alta de uso de ca-
tecolaminas, mas não afetou o tempo dos procedimentos, 
o desfecho relacionado à válvula e nem o desfecho clínico. 
Em conclusão, ainda são necessários estudos randomizados 
grandes e de longo prazo para elucidar totalmente a segu-
rança, a eficácia e a indicação da AL/SC no TAVI.

Desfecho primário – Estratégia anestésica
Mortalidade por todas as causas, AVC, IAM,  

infecção com necessidade de antibióticos e injúria renal aguda após 30 dias

Diferença de taxa -1,52
IC90% -8,47 – 5,42
P equivalência = 0,02
P superioridade = 0,74

50

40
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%

Anestesia local

27,0% 25,5%

Anestesia geral

Figura 5. Estudo SOLVE-TAVI (SecOnd-generation seLf-expandable 
Versus Balloon-expandable Valves and gEneral Versus Local Anesthesia 
in TAVI): desfecho primário combinado de mortalidade por todas 
as causas, acidente vascular cerebral (AVC), infarto agudo do mio-
cárdio (IAM), infecção com necessidade de antibióticos e injúria 
renal aguda após 30 dias em pacientes submetidos à anestesia ge-
ral e à sedação consciente.30

orientação por ecocardiografia transtorácica 
A avaliação durante o procedimento do TAVI utiliza a 

ETE para: seleção do tamanho do dispositivo por meio de 
medição da anatomia da válvula aórtica, inclusive as di-
mensões anulares; avaliação de complicações, como tam-
ponamento cardíaco, insuficiência mitral ou disfunção ven-
tricular esquerda; avaliação de desempenho das válvulas de 
TAVI implantadas, incluindo localização, gradiente trans-
valvar ou LPV.30-32 

Devido à maior frequência de TAVI sob AL/SC, a ETE 
está sendo substituída pela ETT para fins de orientação du-
rante o procedimento. Como a TC é atualmente o padrão- 
ouro em termos de modalidade de imagem para planeja-
mento pré-procedimento do tipo e do tamanho da válvula, 
presta-se cada vez mais atenção na capacidade e na precisão 
da avaliação de LPV por ETT, devido à associação robusta 
entre LPV (inclusive o leve) e um pior prognóstico após 
TAVI, conforme demonstrado em grandes estudos clínicos 
e em metanálise.30-32 

Os desfechos de TAVI com o uso de ETT intraprocedi-
mento no lugar da ETE foram avaliados em estudos com-
parando AL/SC e anestesia geral, e os resultados foram 
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conflitantes. Alguns estudos8,21 mostram que a orientação 
por ETE é mais usada com anestesia geral que com AL/SC 
(76,3% vs. 16,9%; p<0,001), e AL/SC foram associadas à 
maior incidência de insuficiência aórtica ≥ leve após o proce-
dimento (15,0% para anestesia geral vs. 19,1% para AL/SC; 
p=0,015). Após o pareamento por escore de propensão, com 
o uso de ETE incluído no modelo de ajuste, a diferença na 
incidência de insuficiência aórtica deixou de existir (12,7% 
para anestesia geral vs. 16,2% para AL/SC; p=0,19). Regis-
tro brasileiro33 demonstrou que a avaliação por ETT é asso-
ciada ao maior risco de mortalidade em comparação àquela 
por ETE (razão de risco - RR − HR: 1,75; IC95% 1,10-2,78; 
p=0,018). Esses registros parecem respaldar o uso de orien-
tação por ETE durante o procedimento, enquanto relatos de 
outros registros10,20 e de estudos unicêntricos,4 bem como 
de metanálise de sete estudos5, demonstraram risco de LPV 
semelhante entre as duas modalidades de monitoramento. 
Curiosamente, a maioria desses estudos usava sempre ETT 
para AL/SC e ETE para anestesia geral e mostraram taxas 
de mortalidade de curto prazo semelhantes entre as duas 
modalidades.4,10 Em outro estudo, que investigou o desem-
penho da ETT, a ETT intraprocedimento conseguiu obter 
corretamente informações sobre complicações do procedi-
mento e LPV, com qualidade de imagem suficiente (razoável 
ou superior em 89,6%), quando realizada por ecocardiogra-
fistas experientes.34 

Com as evidências atuais, ainda não há consenso em 
relação à segurança da ETT durante o procedimento. A 
qualidade de imagem da ETT pode ficar abaixo do ideal, 
principalmente em pacientes obesos e aqueles com doenças 
pulmonares ou deformidades torácicas. Assim, os pacientes 
com janelas de imagem inadequadas devem ser cuidadosa-
mente avaliados em relação ao uso de ETT durante o pro-
cedimento. Recomenda-se abordagem multimodal, como 
TC pré-procedimento combinada a avaliações angiográfica 
e hemodinâmica intraprocedimento, para otimizar o uso 
da ETT. Mais especificamente, a TC pré-procedimento per-
mite prever possíveis complicações intraprocedimento (por 
exemplo, obstrução coronária, ruptura do anel etc.), e for-
nece informações sobre a quantidade e a distribuição de cál-
cio na válvula aórtica, o que já foi associado com incidência 
significativa de LPV após TAVI.35 

Também há dados relativos ao uso de ecocardiografia 
intracardíaca para orientar diversas intervenções cardíacas 
estruturais, inclusive o TAVI. A ecocardiografia intracar-
díaca já foi usada no passado para guiar um número limi-
tado de intervenções cardíacas transcateter. No entanto, 
os avanços em intervenções para doenças cardíacas estru-
turais na última década levaram à sua aplicação crescente 
como possível alternativa à ETE, que mitiga a necessidade 
de intubação endotraqueal. Ainda assim, a escassez de da-
dos, a imperfeição dos transdutores atuais e a experiência 
limitada dos operadores ainda impedem a adoção mais dis-
seminada dessa tecnologia.36 

Abordagem percutânea 
Devido a um menor perfil de introdução, a abordagem 

percutânea tornou-se a opção preferida na atualidade, em 

comparação ao acesso cirúrgico para TAVI transfemoral em 
muitos centros. Para a abordagem percutânea, os inter-
vencionistas estruturais usam a técnica de pré-fechamen-
to com dois dispositivos Perclose ProGlide ou Prostar® XL 
(Abbott Vascular, Santa Clara, CA, EUA).37 A abordagem 
percutânea demonstrou taxas de mortalidade intra-hospi-
talar ou de 30 dias semelhantes em comparação ao acesso 
cirúrgico em diversos relatos.36-41 Também se compararam 
as complicações vasculares entre as duas abordagens, com 
taxas de incidência variando nos diferentes estudos entre 
2,4% e 27,1% para complicações vasculares maiores, quan-
do foi usada a abordagem percutânea.40 Essa grande varia-
ção deve-se a discrepâncias na de finição de complicações, 
no tipo e geração das válvulas cardíacas transcateter, e na 
duração dos estudos. A maioria dos estudos demonstrou 
taxas semelhantes de complicações vasculares maiores,41 
mas alguns relatos apontaram taxas maiores de complica-
ções vasculares menores com a abordagem percutânea.40 A 
abordagem percutânea foi associada à estenose localizada 
mais pronunciada, disseção ou pseudoaneurisma no local 
do acesso.39 Destaca-se que entre 4% e 14%38,42 dos pacien-
tes apresentaram falha do dispositivo de fechamento per-
cutâneo, o que contribuiu com aproximadamente metade 
das complicações vasculares. 

Há necessidade real de superar a curva de aprendizagem, 
para que se possam obter melhores resultados com a abor-
dagem percutânea, demonstrados pela rápida redução nas 
complicações vasculares sem aprimoramento na tecnologia 
dos dispositivos.42 Em relação às complicações hemorrági-
cas,38,39 estudo importante demonstrou incidência conside-
ravelmente menor de complicações hemorrágicas maiores 
com a abordagem percutânea nos primeiros 30 dias (RR: 
0,43; IC95% 0,20-0,93; p=0,03).40 Além disso, a abordagem 
percutânea foi associada a um menor TH em comparação à 
cirurgia aberta em vários estudos,36,37 e em metanálise com 
9 estudos e 4.280 pacientes.43 Entretanto, AL/SC tendem a 
ser mais usadas na abordagem percutânea, e isso pode ter 
afetado o TH. A abordagem cirúrgica permite melhor con-
trole do local de acesso, com visualização direta, mas apre-
senta mais complicações, como dor, infecções de feridas e 
complicações linfáticas.39 

Em suma, a abordagem percutânea no TAVI transfe-
moral é uma alternativa viável e segura ao acesso cirúrgico, 
principalmente em casos de procedimentos com AL/SC. 
Espera-se uma taxa mais alta de sucesso, conforme a expe-
riência do operador e o conhecimento de características 
anatômicas favoráveis, incluindo a gravidade das calcifica-
ções e tortuosidades, o tamanho e a profundidade dos va-
sos, e a posição da bifurcação femoral.42 

Alta precoce 
Um TH mais curto pós-TAVI pode ser facilmente alcan-

çado com menos complicações em um procedimento menos 
invasivo; no entanto, há um esforço em muitos centros no 
sentido de encurtar o TH para diminuir o uso de recursos, 
reduzir os custos e melhorar a experiência do paciente. 
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Muitos relatos mostraram que alta mais precoce (após 2 
ou 3 dias) após TAVI transfemoral não compromete a se-
gurança, ou seja, as taxas de mortalidade de 30 dias ou 
reinternação são semelhantes às dos casos com alta mais 
tardia (>2 ou 3 dias),11,44,45 com a vantagem de reduzir os 
custos hospitalares.13,14 Recentemente, a segurança da alta 
no dia seguinte foi avaliada em comparação direta com alta 
em dias posteriores,14 e as taxas de mortalidade de 30 dias 
e de reinternação foram semelhantes nos dois grupos. No 
maior desses estudos,46 a alta no dia seguinte (n=132) não 
foi associada a aumento no risco do desfecho composto 
de mortalidade ou reinternação em 30 dias, em compa-
ração à alta em dias posteriores (n=117; RR: 0,62; IC95%  
0,20-1,91; p=0,41), e, após 1 ano, a alta no dia seguinte 
mostrou inclusive melhores resultados no desfecho com-
posto (RR: 0,47; IC95% 0,27-0,81; p=0,006). 

No entanto, esses estudos são limitados por seu dese-
nho restrospectivo e não randomizado, e os pacientes com 
alta precoce tinham menos fatores de risco associados a 
prognósticos adversos, o que indica a existência de um viés 
de seleção que afetaria os resultados desses estudos. Uma 
classificação New York Heart Association (NYHA) classe IV,44 
disfunção renal no início do estudo,13,46 fibrilação atrial,46 
valvoplastia aórtica com balão prévia, complicações he-
morrágicas ou vasculares,13,44,45 transfusão de sangue,13,45 

AVC periprocedimento,13 dispositivos de suporte circulató-
rio mecânico,13 novo implante de marca-passo permanen-
te13,45 e lesão renal aguda foram negativamente associa-
dos à alta precoce, enquanto sexo masculino, pacientes 
mais jovens, marca-passo permanente pré-TAVI e TAVI sob  
AL/SC foram associados à probabilidade maior de alta  
precoce.13,44-46

A alta precoce parece ser segura para pacientes selecio-
nados, com características basais (mais jovens, sintomas 
estáveis, função renal preservada etc.) e desfechos favorá-
veis (sem complicações hemorrágicas ou vasculares, sem 
distúrbios de condução graves etc.). No entanto, não há 
definição clara do candidato ideal para alta precoce após 
TAVI. O estudo 3MTAVR não mostrou impacto da AL/SC 
nas variáveis do procedimento, tempo de hospitalização ou 
taxas de reinternação por fatores cardíacos. O estudo con-
cluiu que tanto a AL quanto a sedação durante o procedi-
mento são estratégias anestésicas razoáveis quando se usa 
o Vancouver Transcatheter Aortic Valve Replacement Clinical 
Pathway.27

Pré-dilatação e pós-dilatação 
A pré-dilatação é usada como rotina antes do implante 

da válvula transcateter, para facilitar a introdução e a ex-
pansão do dispositivo através da válvula nativa, com hemo-
dinâmica estável. Vários estudos47,48 avaliaram os des fechos 
do implante direto da válvula transcateter, ou seja, sem 
pré-dilatação. Um grande registro com 5.887 pacientes47 
demostrou frequência semelhante de eventos adversos, 
como mortalidade de 30 dias, AVC e insuficiência modera-

da/grave entre pacientes com e sem pré-dilatação. Esses re-
sultados estão de acordo com os relatos anteriores, incluindo 
metanálises recentes,49 além dos dados de segurança de lon-
go prazo de casos de implante direto em estudos observa-
cionais.48 Uma menor incidência de implante de marca-pas-
so permanente também foi levantada como possibilidade 
no implante direto,50 parcialmente corroborada por registro 
brasileiro,48 que demonstrou frequência mais baixa de novo 
início de bloqueio persistente de ramo esquerdo em pacien-
tes com esse tipo de impante, o qual pode levar à redução do 
tempo de procedimento ou de fluoroscopia e do volume do 
contraste, já que uma etapa do fluxo de tratamento é omi-
tida.49 No entanto, parece exigir pós-dilatação com mais 
frequência49, o que, em teoria, afetaria a durabilidade do 
implante e já foi comprovadamente associado a um maior 
risco de eventos vasculares cerebrais, detectados também 
por ressonância magnética com difusão, em comparação ao 
implante com pré-dilatação. Embora isso não seja explica-
do claramente no estudo, a pós-dilatação pode ser uma das 
razões dessa constatação. Assim, justifica-se a realização 
de mais estudos no futuro, para estabelecer a segurança do 
implante direto em TAVI, juntamente dos resultados dos 
estudos ran domizados atualmente em andamento. 

Como por enquanto não existem evidências claras, a 
pré-dilatação com balão antes do implante depende da ex-
periência do operador, bem como de características clínicas 
(por exemplo, doença renal crônica ou função ventricular 
esquerda) e anatômicas (por exemplo, gravidade e distri-
buição de calcificação na válvula aórtica, válvula bicúspide 
e área da válvula aórtica; esses fatores podem estar asso-
ciados à pós-dilatação), utilizando-se avaliação multimodal, 
combinando, por exemplo, TC e ecocardiograma. 

Retaguarda cirúrgica
Há relatos de desfechos de TAVI em centros que não ti-

nham nenhuma retaguarda cirúrgica no local,51 indicando 
que complicações intra-hospitalares, como eventos neuro-
lógicos, IAM, complicações vasculares e mortalidade, não 
foram diferentes entre os pacientes de centros com e sem 
cirurgiões cardíacos disponíveis no local. Mesmo entre pa-
cientes com complicações intraprocedimento e que prova-
velmente se beneficiariam de uma cirurgia convencional de 
emergência (por exemplo, ruptura anular, dissecção aórtica 
ou tamponamento pericárdico), a mortalidade intra-hospi-
talar foi semelhante entre os dois grupos (62,5% para centros 
com cirurgia no local e 50% para centros sem cirurgia no 
local; p=0,7).51 

Outros estudos compararam o TAVI realizado em um 
serviço de hemodinâmica com aqueles realizados em uma 
sala de cirurgia híbrida e concluíram que a mortalidade de 
médio prazo após o TAVI foi semelhante entre o grupo da 
hemodinâmica e da sala híbrida. Esses achados corroboram 
o desempenho do TAVI em qualquer um dos dois locais, e 
isso tem implicações importantes na organização e nos 
custos dos serviços de saúde.3,4 
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Injeção de contraste
Vários estudos avaliaram a estratégia com a intenção 

de reduzir o volume de contraste administrado não ape-
nas no intraprocedimento, mas também no planejamento 
pré-procedimento, para TC e angiografia coronária. Foi al-
cançada uma redução significativa no volume de contraste 
usado no intraprocedimento, utilizando-se um corregistro 
de angiotomografia pré-procedimento e radiografia simples 
em tempo real para guia com fusão de imagens, ou aorto-
grafia com injeção diastólica sincronizada para avaliação de 
regurgitação aórtica.52 No planejamento com TC pré-pro-
cedimento, a injeção de contraste ou protocolo de aquisi-
ção dedicados e as novas tecnologias, como a TC de terceira 
geração com fonte dupla, permitiram reduzir o volume de 
contraste, garantindo, ao mesmo tempo, a qualidade das 
imagens diagnósticas.52 

monitoramento cardíaco
Até hoje, não existe estratégia baseada em evidências re-

lativa à duração do monitoramento com eletrocardiograma 
após TAVI. O bloqueio atrioventricular de alto grau (BAVG) 
relacionado ao procedimento ocorre predominantemente 
no período periprocedimento até ≤24 horas após TAVI; en-
tretanto, 2% a 7% dos pacientes supostamente apresentam 
BAVG ≥48 horas após o procedimento, o que corrobora a 
atual recomendação de se monitorar, de modo contínuo, 
o ritmo cardíaco por até 72 horas.53 Além disso, há dados 
que mostram que nenhum dos pacientes com eletrocardio-
grama normal pós-TAVI apresentaram BAVG tardio até 8 
dias, o que aponta para a possibilidade de não se utilizar 
marca-passo temporário ou monitoramento contínuo de 
ritmo cardíaco após o TAVI em pacientes selecionados.54 A 
atenção pós-TAVI sem UTI pode ser opcional em pacientes 
selecionados de baixo risco. 

Autoavaliação 
Periodicamente, é importante reunir toda a equipe 

multidisciplinar para discutir procedimentos prévios, bem 
como sucessos e complicações, e o que poderia ter sido fei-
to de diferente para melhorar os resultados e a experiência 
do paciente. Com essa abordagem, toda a equipe consegue 
entender o que está acontecendo, discutir novas ideias para 
futuros pacientes, e todos se sentem importantes e com-
preendem seu papel no procedimento TAVI. 

A autoavaliação é uma etapa importante do sistema hos-
pitalar, que valoriza a equipe da hemodinâmica e permite 
que os funcionários façam perguntas, compartilhem suas 
opiniões e trabalhem juntos para aprimorar os resultados.

PeRsPectIVAs 

A evolução dos sistemas de válvulas transcateter, com-
binada à experiência dos operadores, inclusive no planeja-
mento pré-procedimento, permitiu redução considerável 
das complicações relacionada ao TAVI. Tecnologias futuras 
trarão ainda mais melhorias, facilitando os procedimentos, 

aumentando a taxa de sucesso e reduzindo complicações. 
Portanto, é natural que cada vez mais centros evoluam em 
direção à simplificação e à minimização do procedimento 
para reduzir o estresse para o paciente e o uso de recur-
sos, e para mitigar os altos custos associados ao TAVI. No 
entanto, ainda precisamos de evidências robustas dessas 
abordagens, para garantir a segurança dos pacientes. Ainda 
aguardamos novos estudos para esclarecer completamente 
a viabilidade, a segurança e os candidatos ideais para uma 
abordagem individualizada. Esses estudos permitirão tra-
çar uma estratégia clara para otimizar a abordagem de to-
dos os pacientes submetidos a procedimentos de TAVI. 

coNcLusÃo 

A abordagem minimalista envolve diferentes esforços 
para simplificar o implante transcateter de válvula aórtica e 
o atendimento aos pacientes, reduzindo a invasividade em 
todas as etapas do fluxo de tratamento, sempre priorizando 
a segurança e os melhores resultados. A abordagem mini-
malista está em evolução, com novos dados e tecnologias 
cada vez melhores. No entanto, considerando-se a atual fal-
ta de evidências robustas, essa abordagem deve ser usada 
com cautela, de forma individualizada, por uma equipe ins-
titucional multidisciplinar e intervencionistas estruturais 
experientes. 

FoNte De FINANcIAmeNto 

Não há. 

coNFLItos De INteResse

Dr. Attizzani participa do conselho consultivo, e atua 
como consultor e supervisor para Edwards Lifesciences e 
Medtronic. É consultor da Abbott Vascular. Os demais au-
tores nada têm a declarar. 

ReFeRêNcIAs 

1. Reardon MJ, Van Mieghem NM, Popma JJ, Kleiman NS, 
Sondergaard L, Mumtaz M, Adams DH, Deeb GM, Maini B, Gada 
H, Chetcuti S, Gleason T, Heiser J, Lange R, Merhi W, Oh JK, 
Olsen PS, Piazza N, Williams M, Windecker S, Yakubov SJ, Grube 
E, Makkar R, Lee JS, Conte J, Vang E, Nguyen H, Chang Y, Mugglin 
AS, Serruys PW, Kappetein AP; SURTAVI Investigators. Surgical 
or Transcatheter Aortic-Valve Replacement in Intermediate-Risk 
Patients. N Engl J Med. 2017;376(14):1321-31. 

2. Leon MB, Smith CR, Mack MJ, Makkar RR, Svensson LG, Kodali 
SK, Thourani VH, Tuzcu EM, Miller DC, Herrmann HC, Doshi 
D, Cohen DJ, Pichard AD, Kapadia S, Dewey T, Babaliaros V, 
Szeto WY, Williams MR, Kereiakes D, Zajarias A, Greason KL, 
Whisenant BK, Hodson RW, Moses JW, Trento A, Brown DL, 
Fearon WF, Pibarot P, Hahn RT, Jaber WA, Anderson WN, Alu MC, 
Webb JG; PARTNER 2 Investigators. Transcatheter or Surgical 
Aortic-Valve Replacement in Intermediate-Risk Patients. N Engl 
J Med. 2016;374(17):1609-20. 



Abordagem minimalista para TAVI 

J Transcat Intervent. 2019;27:1-11

Journal of  
Transcatheter Interventions

9

3. Babaliaros V, Devireddy C, Lerakis S, Leonardi R, Iturra SA, 
Mavromatis K, et al. Comparison of transfemoral transcatheter 
aortic valve replacement performed in the catheterization 
laboratory (minimalist approach) versus hybrid operating room 
(standard approach): outcomes and cost analysis. JACC Cardiovasc 
Interv. 2014;7(8):898-904. 

4. Attizzani GF, Alkhalil A, Padaliya B, Tam CC, Lopes JP, Fares A, 
et al. Comparison of Outcomes of Transfemoral Transcatheter 
Aortic Valve Implantation Using a Minimally Invasive Versus 
Conventional Strategy. Am J Cardiol. 2015;116(11):1731-6. 

5. Villablanca PA, Mohananey D, Nikolic K, Bangalore S, Slovut DP, 
Mathew V, et al. Comparison of local versus general anesthesia 
in patients undergoing transcatheter aortic valve replacement: A 
meta-analysis. Catheter Cardiovasc Interv. 2018;91(2):330-342. 

6. Grover FL, Vemulapalli S, Carroll JD, Edwards FH, Mack MJ, 
Thourani VH, Brindis RG, Shahian DM, Ruiz CE, Jacobs JP, Hanzel 
G, Bavaria JE, Tuzcu EM, Peterson ED, Fitzgerald S, Kourtis M, 
Michaels J, Christensen B, Seward WF, Hewitt K, Holmes DR, Jr.; 
STS/ACC TVT Registry. 2016 Annual Report of The Society of 
Thoracic Surgeons/American College of Cardiology Transcatheter 
Valve Therapy Registry. J Am Coll Cardiol. 2017;69(10):1215-30. 

7. Holmes DR Jr., Nishimura RA, Grover FL, Brindis RG, Carroll JD, 
Edwards FH, Peterson ED, Rumsfeld JS, Shahian DM, Thourani 
VH, Tuzcu EM, Vemulapalli S, Hewitt K, Michaels J, Fitzgerald 
S, Mack MJ; STS/ACC TVT Registry. Annual Outcomes With 
Transcatheter Valve Therapy: From the STS/ACC TVT Registry. 
Ann Thorac Surg. 2016;101(2):789-800.

8. Auffret V, Lefevre T, Van Belle E, Eltchaninoff H, Iung B, Koning 
R, Motreff P, Leprince P, Verhoye JP, Manigold T, Souteyrand 
G, Boulmier D, Joly P, Pinaud F, Himbert D, Collet JP, Rioufol 
G, Ghostine S, Bar O, Dibie A, Champagnac D, Leroux L, Collet 
F, Teiger E, Darremont O, Folliguet T, Leclercq F, Lhermusier T, 
Olhmann P, Huret B, Lorgis L, Drogoul L, Bertrand B, Spaulding 
C, Quilliet L, Cuisset T, Delomez M, Beygui F, Claudel JP, Hepp 
A, Jegou A, Gommeaux A, Mirode A, Christiaens L, Christophe 
C, Cassat C, Metz D, Mangin L, Isaaz K, Jacquemin L, Guyon 
P, Pouillot C, Makowski S, Bataille V, Rodes-Cabau J, Gilard M, 
Le Breton H; FRANCE TAVI Investigators. Temporal Trends in 
Transcatheter Aortic Valve Replacement in France: FRANCE 2 to 
FRANCE TAVI. J Am Coll Cardiol. 2017;70(1):42-55. 

9. Jensen HA, Condado JF, Devireddy C, Binongo J, Leshnower 
BG, Babaliaros V, et al. Minimalist transcatheter aortic valve 
replacement: The new standard for surgeons and cardiologists 
using transfemoral access? J Thorac Cardiovasc Surg. 2015; 
150(4):833-9. 

10. Hosoba S, Yamamoto M, Shioda K, Sago M, Koyama Y, Shimura 
T, et al. Safety and efficacy of minimalist approach in transfemoral 
transcatheter aortic valve replacement: insights from the Optimized 
transCathEter vAlvular interventioN-Transcatheter Aortic Valve 
Implantation (OCEAN-TAVI) registry. Interact Cardiovasc Thorac 
Surg. 2018;26(3):420-4.

11. Lauck SB, Wood DA, Baumbusch J, Kwon JY, Stub D, Achtem 
L, et al. Vancouver Transcatheter Aortic Valve Replacement 
Clinical Pathway: Minimalist Approach, Standardized Care, and 
Discharge Criteria to Reduce Length of Stay. Circ Cardiovasc Qual 
Outcomes. 2016;9(3):312-21. 

12. Toppen W, Johansen D, Sareh S, Fernandez J, Satou N, Patel KD, 
et al. Improved costs and outcomes with conscious sedation vs 
general anesthesia in TAVR patients: Time to wake up? PLoS One. 
2017;12(4):e0173777. 

13. Mallikethi-Reddy S, Akintoye E, Telila T, Sudhakar R, Jagadeesh 
K, Briasoulis A, et al. Transcatheter aortic valve implantation in 
the United States: Predictors of early hospital discharge. J Interv 
Cardiol. 2017;30(2):149-55. 

14. Reynolds MR, Magnuson EA, Lei Y, Wang K, Vilain K, Li H, 
Walczak J, Pinto DS, Thourani VH, Svensson LG, Mack MJ, 
Miller DC, Satler LE, Bavaria J, Smith CR, Leon MB, Cohen DJ; 
PARTNER Investigators. Cost-effectiveness of transcatheter 
aortic valve replacement compared with surgical aortic valve 
replacement in high-risk patients with severe aortic stenosis: 
results of the PARTNER (Placement of Aortic Transcatheter 
Valves) trial (Cohort A). J Am Coll Cardiol. 2012;60(25):2683-92. 

15. Reynolds MR, Lei Y, Wang K, Chinnakondepalli K, Vilain KA, 
Magnuson EA, Galper BZ, Meduri CU, Arnold SV, Baron SJ, 
Reardon MJ, Adams DH, Popma JJ, Cohen DJ; CoreValve US 
High Risk Pivotal Trial Investigators. Cost-Effectiveness of 
Transcatheter Aortic Valve Replacement With a Self-Expanding 
Prosthesis Versus Surgical Aortic Valve Replacement. J Am Coll 
Cardiol. 2016;67(1):29-38. 

16. Reynolds MR, Magnuson EA, Wang K, Lei Y, Vilain K, Walczak J, 
Kodali SK, Lasala JM, O’Neill WW, Davidson CJ, Smith CR, Leon 
MB, Cohen DJ; PARTNER Investigators. Cost-effectiveness of 
transcatheter aortic valve replacement compared with standard 
care among inoperable patients with severe aortic stenosis: results 
from the placement of aortic transcatheter valves (PARTNER) 
trial (Cohort B). Circulation. 2012;125(9):1102-9. 

17. Condado JF, Haider MN, Lerakis S, Keegan P, Caughron H, 
Thourani VH, et al. Does minimalist transfemoral transcatheter 
aortic valve replacement produce better survival in patients 
with severe chronic obstructive pulmonary disease? Catheter 
Cardiovasc Interv. 2017;89(4):775-80. 

18. Incalzi RA, Gemma A, Capparella O, Muzzolon R, Antico L, 
Carbonin PU. Effects of hospitalization on affective status of 
elderly patients. Int Psychogeriatr. 1991;3(1):67-74. 

19. Greason KL, Pochettino A, Sandhu GS, King KS, Holmes 
DR. Transfemoral transcatheter aortic valve insertion-related 
intraoperative morbidity: Implications of the minimalist approach. 
J Thorac Cardiovasc Surg. 2016;151(4):1026-9. 

20. Dall’Ara G, Eltchaninoff H, Moat N, Laroche C, Goicolea J, Ussia 
GP, Kala P, Wenaweser P, Zembala M, Nickenig G, Snow T, Price S, 
Barrero EA, Estevez-Loureiro R, Iung B, Zamorano JL, Schuler G, 
Alfieri O, Prendergast B, Ludman P, Windecker S, Sabate M, Gilard 
M, Witkowski A, Danenberg H, Schroeder E, Romeo F, Macaya C, 
Derumeaux G, Mattesini A, Tavazzi L, Di Mario C; Transcatheter 
Valve Treatment Sentinel Registry (TCVT) Investigators of the 
EurObservational Research Programme (EORP) of the European 
Society of Cardiology. Local and general anaesthesia do not 
influence outcome of transfemoral aortic valve implantation. Int 
J Cardiol. 2014;177(2):448-54. 

21. Oguri A, Yamamoto M, Mouillet G, Gilard M, Laskar M, 
Eltchaninoff H, Fajadet J, Iung B, Donzeau-Gouge P, Leprince P, 
Leguerrier A, Prat A, Lievre M, Chevreul K, Dubois-Rande JL, 
Chopard R, Van Belle E, Otsuka T, Teiger E; FRANCE 2 Registry 
Investigators. Clinical outcomes and safety of transfemoral 
aortic valve implantation under general versus local anesthesia: 
subanalysis of the French Aortic National CoreValve and Edwards 
2 registry. Circ Cardiovasc Interv. 2014;7(4):602-10. 

22. Kiramijyan S, Ben-Dor I, Koifman E, Didier R, Magalhaes MA, 
Escarcega RO, et al. Comparison of clinical outcomes with the 
utilization of monitored anesthesia care vs. general anesthesia 
in patients undergoing transcatheter aortic valve replacement. 
Cardiovasc Revasc Med. 2016;17(6):384-90. 

23. Debry N, Delhaye C, Azmoun A, Ramadan R, Fradi S, Brenot 
P, et al. Transcarotid Transcatheter Aortic Valve Replacement: 
General or Local Anesthesia. JACC Cardiovasc Interv. 2016;9(20): 
2113-20. 

24. Konigstein M, Ben-Shoshan J, Zahler D, Flint N, Margolis G, 
Granot Y, et al. Outcome of patients undergoing TAVR with and 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=STS%2FACC%20TVT%20Registry%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27175453
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Transcatheter%20Valve%20Treatment%20Sentinel%20Registry%20(TCVT)%20Investigators%20of%20the%20EurObservational%20Research%20Programme%20(EORP)%20of%20the%20European%20Society%20of%20Cardiology%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Transcatheter%20Valve%20Treatment%20Sentinel%20Registry%20(TCVT)%20Investigators%20of%20the%20EurObservational%20Research%20Programme%20(EORP)%20of%20the%20European%20Society%20of%20Cardiology%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Transcatheter%20Valve%20Treatment%20Sentinel%20Registry%20(TCVT)%20Investigators%20of%20the%20EurObservational%20Research%20Programme%20(EORP)%20of%20the%20European%20Society%20of%20Cardiology%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Transcatheter%20Valve%20Treatment%20Sentinel%20Registry%20(TCVT)%20Investigators%20of%20the%20EurObservational%20Research%20Programme%20(EORP)%20of%20the%20European%20Society%20of%20Cardiology%5BCorporate%20Author%5D


Dallan LA et al.

J Transcat Intervent. 2019;27:1-11

Journal of  
Transcatheter Interventions

10

without the attendance of an anesthesiologist. Int J Cardiol. 
2017;241:124-7.

25. Ehret C, Rossaint R, Foldenauer AC, Stoppe C, Stevanovic A, 
Dohms K, et al. Is local anaesthesia a favourable approach for 
transcatheter aortic valve implantation? A systematic review 
and meta-analysis comparing local and general anaesthesia. BMJ 
Open. 2017;7(9):e016321. 

26. D’Errigo P, Ranucci M, Covello RD, Biancari F, Rosato S, Barbanti 
M, Onorati F, Tamburino C, Santoro G, Grossi C, Santini F, 
Bontempi K, Fusco D, Seccareccia F, OBSERVANT Research Group. 
Outcome After General Anesthesia Versus Monitored Anesthesia 
Care in Transfemoral Transcatheter Aortic Valve Replacement. J 
Cardiothorac Vasc Anesth. 2016;30(5):1238-43. 

27. Sathananthan J, Webb J, Lauck S, Cairns. Impact J, et al. Impact 
of level of anaesthesia using the Vancouver Clinical Pathway for 
transcatheter aortic valve replacement: Insights from the 3M 
TAVR Study. Can j Cardiol. 2018;34(10 Suppl. 1):S126.

28. Hyman MC, Vemulapalli S, Szeto WY, Stebbins A, Patel PA, 
Matsouaka RA, et al. Conscious Sedation Versus General 
Anesthesia for Transcatheter Aortic Valve Replacement: Insights 
from the National Cardiovascular Data Registry Society of 
Thoracic Surgeons/American College of Cardiology Transcatheter 
Valve Therapy Registry. Circulation. 2017;136(22):2132-40. 

29. Mayr NP, Hapfelmeier A, Martin K, Kurz A, van der Starre P, 
Babik B, et al. Comparison of sedation and general anaesthesia 
for transcatheter aortic valve implantation on cerebral oxygen 
saturation and neurocognitive outcomedagger. Br J Anaesth. 
2016;116(1):90-9. 

30. A 2x2 Randomized Trial of Self-Expandable vs. Balloon-
Expandable Valves and General vs. Local Anesthesia in Patients 
Undergoing Transcatheter Aortic Valve Implantation - SOLVE-
TAVI. Presented by Dr. Holger Thiele at the Transcatheter 
Cardiovascular Therapeutics Meeting (TCT 2018), San Diego, CA, 
September 23, 2018.

31. Kodali SK, Williams MR, Smith CR, Svensson LG, Webb JG, 
Makkar RR, Fontana GP, Dewey TM, Thourani VH, Pichard AD, 
Fischbein M, Szeto WY, Lim S, Greason KL, Teirstein PS, Malaisrie 
SC, Douglas PS, Hahn RT, Whisenant B, Zajarias A, Wang D, 
Akin JJ, Anderson WN, Leon MB; PARTNER Trial Investigators. 
Two-year outcomes after transcatheter or surgical aortic-valve 
replacement. N Engl J Med. 2012;366(18):1686-95. 

32. Kodali S, Pibarot P, Douglas PS, Williams M, Xu K, Thourani V, 
et al. Paravalvular regurgitation after transcatheter aortic valve 
replacement with the Edwards sapien valve in the PARTNER trial: 
characterizing patients and impact on outcomes. Eur Heart J. 
2015;36(7):449-56. 

33. de Brito FS Jr., Carvalho LA, Sarmento-Leite R, Mangione JA, 
Lemos P, Siciliano A, Caramori P, Sao Thiago L, Grube E, Abizaid 
A; Brazilian TAVI Registry investigators. Outcomes and predictors 
of mortality after transcatheter aortic valve implantation: 
results of the Brazilian registry. Catheter Cardiovasc Interv. 
2015;85(5):E153-62. 

34. Jain R, O’Hair DP, Bajwa TK, Ignatowski D, Harland D, 
Kirby AM, et al. Transthoracic echocardiography is adequate 
for intraprocedural guidance of transcatheter aortic valve 
implantation. Echo Res Pract. 2017;4(4):63-72. 

35. Delgado V, Ng AC, van de Veire NR, van der Kley F, Schuijf JD, 
Tops LF, et al. Transcatheter aortic valve implantation: role of 
multi-detector row computed tomography to evaluate prosthesis 
positioning and deployment in relation to valve function. Eur 
Heart J. 2010;31(9):1114-23. 

36. Alkhouli M, Hijazi ZM, Holmes Jr DR, Rihal CS, Wiegers SE. 
Intracardiac echocardiography in structural heart disease 
interventions. JACC Cardiovasc Interv. 2018;11(21):2133-47.

37. Drafts BC, Choi CH, Sangal K, Cammarata MW, Applegate RJ, 
Gandhi SK, et al. Comparison of outcomes with surgical cut-down 
versus percutaneous transfemoral transcatheter aortic valve 
replacement: TAVR transfemoral access comparisons between 
surgical cut-down and percutaneous approach. Catheter Cardiovasc 
Interv. 2018;91(7):1354-1362.

38. Kawashima H, Watanabe Y, Kozuma K, Nara Y, Hioki H, Kataoka 
A, et al. Propensity-matched comparison of percutaneous and 
surgical cut-down approaches in transfemoral transcatheter 
aortic valve implantation using a balloon-expandable valve. 
EuroIntervention. 2017;12(16):1954-1961. 

39. Spitzer SG, Wilbring M, Alexiou K, Stumpf J, Kappert U, Matschke 
K. Surgical cut-down or percutaneous access-which is best for less 
vascular access complications in transfemoral TAVI? Catheter 
Cardiovasc Interv. 2016;88(2):E52-8. 

40. Hernandez-Enriquez M, Andrea R, Brugaletta S, Jimenez-
Quevedo P, Hernandez-Garcia JM, Trillo R, et al. Puncture Versus 
Surgical Cutdown Complications of Transfemoral Aortic Valve 
Implantation (from the Spanish TAVI Registry). Am J Cardiol. 
2016;118(4):578-84. 

41. Bernardi FL, Gomes WF, de Brito FS Jr., Mangione JA, Sarmento-
Leite R, Siqueira D, et al. Surgical cutdown versus percutaneous 
access in transfemoral transcatheter aortic valve implantation: 
Insights from the Brazilian TAVI registry. Catheter Cardiovasc 
Interv. 2015;86(3):501-5. 

42. Nara Y, Watanabe Y, Kozuma K, Kataoka A, Nakashima M, 
Hioki H, et al. Incidence, Predictors, and Mid-Term Outcomes 
of Percutaneous Closure Failure After Transfemoral Aortic Valve 
Implantation Using an Expandable Sheath (from the Optimized 
Transcatheter Valvular Intervention [OCEAN-TAVI] Registry). 
Am J Cardiol. 2017;119(4):611-7. 

43. Ando T, Briasoulis A, Holmes AA, Takagi H, Slovut DP. Percutaneous 
versus surgical cut-down access in transfemoral transcatheter aortic 
valve replacement: A meta-analysis. J Card Surg. 2016;31(12):710-7. 

44. Barbanti M, Capranzano P, Ohno Y, Attizzani GF, Gulino S, Imme 
S, et al. Early discharge after transfemoral transcatheter aortic 
valve implantation. Heart. 2015;101(18):1485-90. 

45. Alkhalil A, Lamba H, Deo S, Bezerra HG, Patel SM, Markowitz 
A, Simon DI, Costa MA, Davis AC and Attizzani GF. Safety of 
shorter length of hospital stay for patients undergoing minimalist 
transcatheter aortic valve replacement. Catheter Cardiovasc Interv. 
2018;91(2):345-53. 

46. Kamioka N, Wells J, Keegan P, Lerakis S, Binongo J, Corrigan F, 
et al. Predictors and Clinical Outcomes of Next-Day Discharge 
After Minimalist Transfemoral Transcatheter Aortic Valve 
Replacement. JACC Cardiovasc Interv. 2018;11(2):107-15. 

47. Martin GP, Sperrin M, Bagur R, de Belder MA, Buchan I, 
Gunning M, et al. Pre-Implantation Balloon Aortic Valvuloplasty 
and Clinical Outcomes Following Transcatheter Aortic Valve 
Implantation: A Propensity Score Analysis of the UK Registry. J 
Am Heart Assoc. 2017;6(2). pii: e004695. 

48. Bernardi FL, Ribeiro HB, Carvalho LA, Sarmento-Leite R, Mangione 
JA, Lemos PA, et al. Direct transcatheter heart valve implantation 
versus implantation with balloon predilatation: Insights From the 
Brazilian Transcatheter Aortic Valve Replacement Registry. Circ 
Cardiovasc Interv. 2016;9(8).pii: e00360. 

49. Auffret V, Regueiro A, Campelo-Parada F, Del Trigo M, Chiche O, 
Chamandi C, et al. Feasibility, safety, and efficacy of transcatheter 
aortic valve replacement without balloon predilation: A 
systematic review and meta-analysis. Catheter Cardiovasc Interv. 
2017;90(5):839-50. 

50. Grube E, Naber C, Abizaid A, Sousa E, Mendiz O, Lemos P, Kalil 
Filho R, et al. Feasibility of transcatheter aortic valve implantation 
without balloon pre-dilation: a pilot study. JACC Cardiovasc 
Interv. 2011;4(7):751-7. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=OBSERVANT%20Research%20Group%5BCorporate%20Author%5D
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Brazilian%20TAVI%20Registry%20investigators%5BCorporate%20Author%5D


Abordagem minimalista para TAVI 

J Transcat Intervent. 2019;27:1-11

Journal of  
Transcatheter Interventions

11

51. Eggebrecht H, Bestehorn M, Haude M, Schmermund A, Bestehorn 
K, Voigtlander T, et al. Outcomes of transfemoral transcatheter 
aortic valve implantation at hospitals with and without on-
site cardiac surgery department: insights from the prospective 
German aortic valve replacement quality assurance registry (AQUA) 
in 17 919 patients. Eur Heart J. 2016;37(28):2240-8. 

52. Miyazaki Y, Abdelghani M, de Boer ES, Aben JP, van Sloun 
M, Suchecki T, et al. A novel synchronised diastolic injection 
method to reduce contrast volume during aortography for aortic 
regurgitation assessment: in vitro experiment of a transcatheter 
heart valve model. EuroIntervention. 2017;13(11):1288-95. 

53. Toggweiler S, Stortecky S, Holy E, Zuk K, Cuculi F, Nietlispach 
F, et al. The Electrocardiogram After Transcatheter Aortic Valve 
Replacement Determines the Risk for Post-Procedural High-
Degree AV Block and the Need for Telemetry Monitoring. JACC 
Cardiovasc Interv. 2016;9(12):1269-76. 

54. Kappetein AP, Head SJ, Genereux P, Piazza N, van Mieghem NM, 
Blackstone EH, et al. Updated standardized endpoint definitions 
for transcatheter aortic valve implantation: the Valve Academic 
Research Consortium-2 consensus document. J Am Coll Cardiol. 
2012;60(15):1438-54. 


