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RESUMO – Introdução: O diabetes melito está correlacionado ao aumento da mortalidade em 
pacientes submetidos à troca valvar cirúrgica. Entretanto, os dados do impacto do diabetes melito 
nos desfechos dos pacientes submetidos ao implante transcateter valvar aórtico (TAVI) ainda são 
escassos e contraditórios. O objetivo do presente estudo foi verificar o impacto do diabetes melito 
nos desfechos clínicos a curto e médio prazo em pacientes com estenose aórtica severa submetidos ao 
TAVI. Métodos: Estudo clínico observacional, prospectivo e unicêntrico, que incluiu pacientes com 
estenose aórtica submetidos ao TAVI, entre novembro de 2008 e setembro de 2018. Resultados: 
Foram incluídos 132 pacientes, sendo que 49 (37%) eram portadores de diabetes melito e, destes, 10 
(20%) eram dependentes de insulina. Os pacientes com diabetes melito eram mais jovens (77 anos vs. 
81 anos; p<0,001) e tinham mais frequentemente história prévia de doença arterial coronariana (63% 
vs. 41%; p=0,01) e menor prevalência de insuficiência renal crônica (44% vs. 63%; p=0,02). A presença 
de diabetes melito não se correlacionou ao aumento de mortalidade aos 30 dias e no seguimento 
clínico. Também não houve diferença entre os grupos na taxa de mortalidade por causas cardíacas 
(p=0,35), sucesso do procedimento (96% vs. 93%; p=0,47), complicações vasculares (6% vs. 9%; 
p=0,85), sangramento com risco de vida (4% vs. 10%; p=0,19) ou tempo de internação (8 dias vs. 7 
dias; p=0,40). Porém, os pacientes com diabetes melito tratados com insulina apresentaram aumento 
de mortalidade quando comparados àqueles não diabéticos e também aos pacientes com diabetes 
melito não insulino-dependentes. Conclusão: A presença de diabetes melito não influenciou na taxa 
de desfechos após TAVI, porém os pacientes com diabetes melito tratados com insulina apresentaram 
maior taxa de mortalidade no seguimento a médio prazo.

Descritores: Substituição da valva aórtica transcateter; Estenose da valva aórtica; Diabetes mellitus

AbStRAct – Background: Diabetes mellitus is associated with increased mortality in patients 
undergoing surgical valve replacement. However, data on the impact of diabetes mellitus on the 
outcomes of patients undergoing transcatheter aortic valve implantation (TAVI) are scarce and 
contradictory. The objective of this study was to investigate the impact of diabetes on clinical 
outcomes in the short and medium term in patients with severe aortic stenosis undergoing TAVI 
Methods: This was a prospective single-center observational study which included patients with. 
aortic stenosis undergoing TAVI, between November 2008 and September 2018. Results: A total of 
132 patients were included, of which 49 (37%) had diabetes mellitus and, of these, 10 (20%) were 
insulin dependent. Patients with diabetes mellitus were younger (77 years vs. 81 years; p<0.001) and 
had a more frequent history of coronary artery disease (63% vs. 41%; p=0.01) and a lower prevalence 
of chronic renal failure (44% vs. 63%; p=0.02). The presence of diabetes mellitus did not correlate 
with an increase in 30-day mortality in the clinical follow-up. There was also no difference between 
the groups in mortality rate due to cardiovascular causes (p=0.35), success of the procedure (96% vs. 
93%; p=0.47), vascular complications (6% vs. 9%; p=0.85), life-threatening bleeding (4% vs. 10%; 
p=0.19), and length of hospital stay (8 vs. 7 days; p=0.40). However, diabetic patients treated with 
insulin showed increased mortality when compared to non-diabetics, and when compared to patients 
with non-insulin dependent diabetes mellitus. Conclusion: The presence of diabetes mellitus did not 
influence outcome rates after TAVI, but patients with diabetes mellitus treated with insulin had a 
higher mortality rate in the medium-term follow-up.
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INtRODUÇÃO

O diabetes melito (DM) é uma doença que atinge aproxi-
madamente 26% das pessoas com mais de 65 anos, sendo 
ainda mais prevalente em pacientes com doença cardio-
vascular.1 A presença de DM também está intimamente  
associada com aumento do risco de calcificação da valva 
aórtica, principal fator envolvido na fisiopatologia da este-
nose valvar degenerativa.2 

A associação de DM e doença cardiovascular leva a pio-
res desfechos clínicos, estando o DM associado ao aumento 
da mortalidade em pacientes submetidos à substituição ci-
rúrgica da valva aórtica. Os resultados são ainda mais des-
favoráveis no subgrupo de diabéticos tratado com insulina.3 
O implante transcateter valvar aórtico (TAVI) tornou-se 
opção atrativa para o tratamento da estenose aórtica, tendo 
resultados mais favoráveis nos pacientes diabéticos quando 
comparado ao tratamento cirúrgico.4 Entretanto, as evi-
dências da influência do DM nos desfechos dos pacientes 
submetidos ao TAVI ainda são escassas e contraditórias.5-8 

O objetivo do presente estudo foi verificar o impacto do 
DM nos desfechos clínicos a curto e médio prazo em pa-
cientes com estenose aórtica severa submetidos ao TAVI.

MÉtODOS

Estudo clínico, observacional, que incluiu prospectiva-
mente pacientes portadores de estenose aórtica grave, 
submetidos ao TAVI, durante o período de novembro de 
2008 a setembro de 2018, no Hospital A Beneficência Por-
tuguesa de São Paulo. O estudo foi aprovado pelo Comitê 
de Ética em Pesquisa da instituição, e todos os pacientes in-
cluídos forneceram consentimento livre esclarecido (CAAE 
0104.1.360.000-11)

As indicações foram avaliadas por um Heart Team, com-
posto por cardiologistas clínicos, intervencionistas e cirur-
giões. O Society of Thoracic Surgeons foi o escore utilizado 
para estimar o risco de mortalidade cirúrgica desta série de 
pacientes. A angiotomografia computadorizada foi o método 
de imagem de escolha para obtenção dos dados necessários 
para escolha da prótese a ser utilizada e da estratégia do 
procedimento.

técnica do procedimento
Todos os pacientes receberam antibioticoprofilaxia com 

cefuroxima 1,5g antes da intervenção seguida de mais duas 
administrações na mesma dosagem, com intervalo de 8 
horas. Foram administrados, na véspera do procedimento, 
ácido acetilsalicílico (AAS) 100mg, mantido indefinida-
mente, e clopidogrel 75mg por 6 meses, exceto contraindi-
cações. Nos pacientes que estavam sob o uso de anticoagu-
lante oral, o clopidogrel foi mantido ou adicionado apenas 
nos pacientes portadores de doença arterial coronária e não 
foi administrado AAS. Os procedimentos foram realizados 
na sala de hemodinâmica com sedação ou anestesia geral e 
monitorização por ecocardiograma. O marca-passo transve-
noso provisório foi utilizado para auxiliar na valvuloplastia 
por balão e/ou no implante da prótese, por meio de indução 

de taquicardia ou apenas para prevenção de bradiarritmias.  
A opção pela pré e/ou pós-dilatação da válvula ficou a crité-
rio do operador. Após o TAVI, os pacientes foram encami-
nhados para a unidade de terapia intensiva.

Desfechos e definições 
Todos os desfechos do estudo seguiram os critérios es-

tabelecidos pelo Valve Academic Research Consortium Con-
sensus on Event Definition (VARC).9 O desfecho primário foi 
avaliar a taxa de mortalidade total no seguimento clínico. 
Os desfechos secundários incluíram: mortalidade cardíaca aos 
30 dias e no seguimento clínico, mortalidade total aos 30 
dias, sucesso do procedimento, tempo de internação hos-
pitalar, taxa de acidente vascular cerebral (AVC) ou acidente 
isquêmico transitório (AIT), complicações vasculares, com-
plicações hemorrágicas e surgimento de insuficiência renal 
Acute Kidney Injury Network (AKIN) 2 ou 3.

O sucesso do procedimento foi definido por ausência de 
morte no procedimento e no posicionamento correto de uma 
única prótese com gradiente médio final <20mmHg, veloci-
dade do jato <3m/s e ausência de regurgitação moderada ou 
severa. 

coleta de dados durante o seguimento 
Dados clínicos e informações de exames complemen-

tares durante o seguimento foram coletados em visitas mé-
dicas ou por contato telefônico. 

Análise estatística
As variáveis categóricas foram expressas em frequência 

absoluta e em porcentuais, e as contínuas, como média e 
desvio padrão, ou mediana e intervalo interquartil. Variá-
veis categóricas foram comparadas com o teste qui-quadrado 
e as variáveis contínuas com o teste t de Student ou com o 
teste Wilcoxon Rank Sum, quando apropriado. A diferença 
entre os grupos para desfechos intra-hospitalares e em 30 
dias foi testada utilizando regressão logística.

As curvas de eventos acumulados foram estimadas pelo 
método Kaplan-Meier e comparadas pelo teste de log-rank. 
O modelo de regressão multivariada de Cox incluiu sexo e 
idade, além de variáveis que atingiram significância estatís-
tica na análise univariada (p<0,1), e foi utilizado para ajuste 
de diferenças nas características clínicas basais entre os gru-
pos. A hipótese de risco proporcional foi testada utilizando 
a análise dos resíduos de Schoenfelds. A análise dos dados 
estatísticos foi realizada pelo programa STATA versão 14 
(StataCorp LP, USA).

RESULtADOS

Foram incluídos 132 pacientes, sendo que 49 (37%) eram 
portadores de DM e, destes, 10 (20%) eram dependentes 
de insulina. A mediana do tempo de seguimento foi de 377 
dias (intervalo interquartil: 128-1.101 dias). Os pacientes 
portadores de DM eram mais jovens (77 anos vs. 81 anos; 
p<0,001) e tinham mais frequentemente história prévia de 
doença arterial coronariana (63% vs. 41%; p=0,01), infarto 
prévio (29% vs. 10%; p=0,005) e dislipidemia (84% vs. 61%; 
p=0,007), além de menor prevalência de insuficiência renal 
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crônica (44% vs. 63%; p=0,02) do que os pacientes não 
DM. Não houve diferença entre os grupos quanto ao escore 
STS (4,8% vs. 4,5%; p=0,67) e fração de ejeção (63,8% vs. 
65,7%; p=0,35) (Tabela 1). Também não houve diferença 
entre os grupos quanto às características do procedimento e 
às medicações utilizadas, com exceção do tamanho da pró-
tese utilizada, que foi menor no grupo não DM (p<0,01) 
(Tabela 2). As curvas de Kaplan-Meier demonstram que a 
presença de DM não se correlacionou ao aumento da inci-
dência do desfecho primário de mortalidade por todas as 
causas no seguimento (p=0,24) (Figura 1). Também não 
houve diferença entre os grupos na taxa de mortalidade por 
causas cardiovasculares (p=0,78) (Figura 2). 

A presença de DM também não se correlacionou a um au-
mento na taxa de mortalidade total (6% vs. 14%; p=0,16) e 
cardíaca (6% vs. 7%; p=0,80) em 30 dias, AVC ou AIT (2% vs. 
2%; p=0,89), complicações vasculares (6% vs. 9%; p=0,48), 
sangramento com risco de vida (4% vs. 10%; p=0,19) ou 
tempo de internação (8 vs. 7 dias; p=0,67) (Tabela 3).

Mesmo após ajuste para variáveis clínicas (Tabela 4), o 
DM não se mostrou preditor de mortalidade total (Tabe-
la 5) ou cardíaca (Tabela 6). Porém, a análise do grupo de 
pacientes diabéticos insulino-dependentes mostrou au-
mento da mortalidade total comparada aos pacientes não 

Tabela 1. Características clínicas dos pacientes

características Diabetes 
melito (n=49)

Não diabetes 
melito (n=83)

Valor 
de p

Idade 77,0±6,9 81,3±6,7 <0,01

Sexo feminino 21 (43) 44 (53) 0,26

Dispneia 0,96

CF I e II 14 (29) 24 (29)

CF III e IV 35 (71) 59 (71)

Angina 15 (31) 26 (31) 0,93

Síncope 11 (22) 19 (23) 0,95

Doença arterial coronariana 31 (63) 34 (41) 0,01

Infarto prévio 14 (29) 8 (10) <0,01

AVC prévio 8 (16) 10 (12) 0,50

Doença carotídea 8 (16) 11 (13) 0,67

DPOC 10 (20) 13 (16) 0,5

Dislipidemia 41 (84) 51 (61) <0,01

Hipertensão 45 (92) 72 (87) 0,37

DAP 15 (31) 19 (23) 0,33

Insuficiência renal crônica 21 (44) 52 (63) 0,04

Marca-passo prévio 12 (24) 2 (2) <0,01

RM prévia 11 (22) 13 (16) 0,33

Troca valvar aórtica prévia 0 (0) 5 (6) 0,08

ICP prévia 36 (73) 62 (75) 0,88

Escore STS 4,8 (2,7-8,9) 4,5 (2,7-7,8) 0,67

Fração de ejeção, % 63,8±13,0 65,7 ± 9,6 0,35

Gradiente médio, mmHg 44,6±15,5 46,6±18,5 0,54

Resultados expressos como média ± desvio padrão, n (%) ou mediana (inter-
valo interquartil). CF: Classe Funcional; AVC: acidente vascular cerebral; DPOC: 
doença pulmonar obstrutiva crônica; DAP: doença arterial periférica, RM: revas-
cularização miocárdica; ICP: intervenção coronária percutânea; STS: Society of 
Thoracic Surgeons.

Tabela 2. Características do procedimento e medicações

características Diabetes melito 
(n=49)

Não diabetes melito 
(n=83)

Valor 
de p

Tipo prótese 0,41

CoreValve® 16 (33) 20 (24)

Evolut R 4 (8) 12 (14)

Sapien 3 11 (22) 19 (22)

Sapien XT® 18 (37) 32 (39)

Pré-dilatação 13 (27) 33 (41) 0,20

Pós-dilatação 9 (18) 19 (23) 0,45

Tamanho válvula <0,01

23 7 (17) 20 (47)

26 17 (41) 15 (35)

29 14 (34) 8 (19)

31 3 (7) 0 (0)

Anestesia geral 35 (71) 56 (67) 0,89

Ecocardiograma 
transesofágico

30 (61) 52 (63) 0,87

Acesso femoral 48 (98) 82 (99) 0,22

Ácido 
acetilsalicílico

41 (87) 67 (88) 0,88

Clopidogrel 42 (89) 65 (86) 0,54

Cumarínicos 5 (11) 4 (5) 0,25

Resultados expressos como n (%) ou média ± desvio padrão.

Figura 1. Curva de Kaplan-Meier para o desfecho primário de 
mortalidade total estratificada pela presença de diabetes melito  
no seguimento de 3 anos.

insulino-dependentes (p<0,001) e aos pacientes não DM 
(p=0,03) (Figura 3). Mesmo após ajuste para variáveis clíni-
cas, o diabetes insulino-dependente se manteve como pre-
ditor de mortalidade total, conferindo aumento do risco de 
6,7 vezes quando comparado ao diabetes não insulino- 
de pendente (RR: 6,7; IC95% 1,98-22,7; p=0,002) e de 3,1 
vezes comparado aos não DM (RR: 3,15; IC95% 1,30-7,63; 
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Figura 2. Curva de Kaplan-Meier para o desfecho secundário de 
mortalidade cardíaca estratificada pela presença de diabetes me-
lito no seguimento de 3 anos.

Tabela 4. Análise univariada para mortalidade total

RR Ic95% Valor de p
Idade 1,08 1,02-1,12 <0,01

Sexo feminino 1,44 0,80-2,58 0,22
Hipertensão arterial 1,17 0,46-2,98 0,74
DPOC 0,53 0,32-1,80 0,76
Insuficiência renal crônica 1,60 0,83-3,07 0,16
AVC prévio 2,03 0,89-4,66 0,09
RM prévia 0,75 0,32-1,70 0,49
ICP prévia 0,62 0,22-1,74 0,36
Troca valvar aórtica prévia 0,70 0,95-5,10 0,72
DAP 1,15 0,58-2,30 0,68
Fração de ejeção, % 0,98 0,96-1,01 0,28
Marca-passo prévio 0,62 0,22-1,74 0,36
Escore STS 1,03 1,01-1,07 0,01
DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; AVC: acidente vascular cerebral; RM: 
revascularização miocárdica; ICP: intervenção coronária percutânea; DAP: doença 
arterial periférica; STS: Society of Thoracic Surgeons.

Tabela 6. Análise multivariada para mortalidade cardíaca

RR Ic95% Valor de p
Diabetes melito 1,27 0,44-3,63 0,65
Sexo feminino 1,35 0,49-3,76 0,56
Idade 1,05 0,97-1,14 0,20
AVC prévio 0,59 0,77-4,51 0,61
STS escore 1,02 0,96-1,07 0,48
AVC: acidente vascular cerebral; STS: Society of Thoracic Surgeons.

Tabela 5. Análise multivariada para mortalidade total
RR Ic95% Valor de p

Diabetes melito 0,81 0,58-2,01 0,80
Sexo feminino 1,08 0,58-2,01 0,80
Idade 1,06 1,01-1,11 0,03
AVC prévio 1,86 0,76-4,56 0,17
STS escore 1,03 0,99-1,06 0,11
AVC: acidente vascular cerebral; STS: Society of Thoracic Surgeons.

Tabela 3. Resultados do procedimento

total 
(n=132)

Diabetes 
melito 
(n=49)

Não 
diabetes 

melito 
(n=83)

Rc Ic95% Valor 
de p

Mortalidade 30 
dias

12 (9) 3 (6) 12 (14) 0,38 0,10-1,44 0,16

Mortalidade 
cardíaca 30 dias

9 (7) 3 (6) 6 (7) 0,83 0,20-3,5 0,80

Sucesso do 
procedimento

124 (94) 47 (96) 77 (93) 1,83 0,35-9,44 0,47

AVC/AIT 3 (2) 1 (2) 2 (2) 0,84 0,74-9,55 0,89

Complicação 
vascular

11 (8) 3 (6) 8 (9) 0,61 0,15-2,42 0,48

Complicação 
vascular maior

5 (4) 1 (2) 4 (5) 0,41 0,04-3,79 0,43

Complicação 
hemorrágica

23 (17) 5 (10) 18 (21) 0,41 0,14-1,18 0,10

Sangramento 
com risco de vida

11 (8) 2 (4) 9 (10) 0,35 0,07-1,69 0,19

IRA 31 (23) 11 (22) 20 (24) 0,90 0,38-2,07 0,80

IRA AKIN 2 
ou 3

13 (10) 1 (2) 12 (14) 0,12 0,01-0,98 0,04

Tempo de 
internação, dias

7 (4-11) 8 (5-11) 7 (4-12) - - 0,67

Resultados expressos como n (%) ou mediana (intervalo interquartil). AVC: acidente 
vascular cerebral; AIT: acidente isquêmico transitório; IRA: Insuficiência renal aguda; 
AKIN: Acute Kidney Injury Network.

Figura 3. Curva de Kaplan-Meier para o desfecho primário de 
mortalidade total estratificada pela presença de diabetes melito e 
uso de insulina no seguimento de 3 anos.

p=0,011). Já o diabetes não insulino-dependente não apre-
sentou impacto negativo em mortalidade, sendo os des-
fechos similares ou até melhores que aos dos pacientes 
não DM (mortalidade geral RR: 0,04; IC95% 0,18-0,91; 
p=0,03; e mortalidade geral ajustada (RR: 0,52; IC95% 
0,22-1,23; p=0,14).
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DIScUSSÃO

Os principais achados deste estudo foram que o DM 
não parece influenciar os desfechos a curto e médio prazo 
nos pacientes submetidos ao TAVI, não havendo impacto 
em mortalidade geral e nem cardiovascular. Porém quando 
avaliados os pacientes com diabetes insulino-dependente e 
comparados com os não DM ou com os pacientes com dia-
betes não insulino-dependente, observou-se aumento da 
mortalidade a médio prazo neste grupo de pacientes. 

O DM tem grande impacto na mortalidade e na morbi-
dade na população geral, principalmente em pacientes com 
doença cardiovascular associada. É considerado fator de risco 
para desfechos desfavoráveis no modelo de risco da STS,10 

e os impactos negativos do diabetes já foram bem descritos 
nos pacientes submetidos à troca valvar aórtica cirúrgica.3

Quando os pacientes diabéticos de alto risco foram ran-
domizados para TAVI ou substituição cirúrgica da válvula 
aórtica na coorte A do estudo PARTNER, foi observada re-
dução de mortalidade de 9% em 1 ano no grupo TAVI, em 
comparação com o grupo cirúrgico.4 No entanto, evidência 
conflitante existe em relação aos desfechos de pacientes 
com DM referenciados ao TAVI. 

Similarmente ao que foi encontrado em estudos ante-
riores, cerca de um terço dos pacientes incluídos em nos-
so registro do mundo real eram diabéticos, porém, apenas 
20% deles eram tratados com insulina − porcentagem infe-
rior à encontrada na literatura, que está descrita entre 30 
e 50%.7,11,12

Tamburino et al.13 relataram que o DM foi um predi-
tor independente para mortalidade em 30 dias (RR: 2,66; 
IC95% 1,26-5,65; p=0,01) e, no registro ibero-americano 
de TAVI,8 a presença de DM se correlacionou ao aumento 
de mortalidade no seguimento (RR: 1,59; IC95% 1,09-2,31; 
p=0,016), ambos na análise multivariada. Porém, nestes 
dois estudos, foi utilizada apenas a prótese CoreValve®, e 
o número de pacientes incluídos foi maior − fatos que po-
dem explicar a diferença com relação aos achados do nosso 
estudo. Além disto, não há relato da proporção de pacientes 
que usavam insulina, não sendo possível avaliar se o tipo de 
tratamento do DM teve influência nos resultados. Por ou-
tro lado, diversos estudos demonstram desfechos similares 
de mortalidade em 30 dias e no seguimento entre pacientes 
diabéticos e não diabéticos, mesmo quando subdivididos de 
acordo com o tipo de tratamento do DM.5,12

No presente estudo, encontramos aumento da morta-
lidade a médio prazo por todas as causas no subgrupo de 
pacientes com diabetes insulino-dependente e não nos pa-
cientes com diabetes não insulino-dependente. Isso está de 
acordo com os achados dos estudos de Conrotto et al.11 e 
de Abramowitz et al.,6 que demonstraram associação simi-
lar. Metanálise que incluiu 38.686 pacientes de 64 estudos 
comparando os resultados do TAVI entre pacientes DM e 
não DM avaliou como desfecho primário a mortalidade to-
tal em 1 ano. Foi observado aumento do desfecho primário 
nos pacientes com DM (RC: 1,14; IC95% 1,04-1,26; p<0,01), 

além de maior incidência de insuficiência renal aguda após 
o procedimento. Porém, neste estudo, não houve análise 
que diferenciou o tipo de tratamento recebido para o DM.7

Nosso estudo, assim como em um subestudo do 
PARTNER 1A,4 a mortalidade em 1 ano foi significativa-
mente maior nos pacientes não DM em comparação aos 
pacientes com diabetes não insulino-dependente. Após 
análi se multivariada, esta diferença deixou de ser signifi-
cativa no nosso estudo, e no subestudo do PARTNER 1A 
esta análise não foi realizada. Estes achados corroboram 
hipótese de que não é a presença do DM, e sim o diabetes 
insulino-dependente que se correlaciona a piores desfechos 
nos pacientes submetidos ao TAVI.

cONcLUSÃO

A presença de diabetes melito não influencia na taxa de 
desfechos imediatos e tardios nos pacientes submetidos ao 
implante transcateter valvar aórtico. Porém, o diabetes me-
lito tratado com insulina está associado a um aumento de 
mortalidade no seguimento a médio prazo.
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