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Arrieta SR. Papel do ecocardiograma transesofágico tridimensional na ótima 
seleção do dispositivo para o tratamento percutâneo da comunicação 
interatrial tipo ostium secundum [Tese]. São Paulo: Instituto Dante 
Pazzanese de Cardiologia – Entidade Associada à Universidade de São 
Paulo; 2015. 
 
INTRODUCAO: A comunicação interatrial tipo “ostium secundum” é um 
defeito cardíaco congênito caracterizado pela deficiência parcial ou total da 
lâmina da fossa oval, também chamada de septo primo. Corresponde a 10 a 
12% do total de cardiopatias congênitas, sendo a mais frequente na idade 
adulta. Atualmente a oclusão percutânea é o método terapêutico de escolha 
em defeitos com características anatômicas favoráveis para o implante de 
próteses na maioria dos grandes centros mundiais. A ecocardiografia 
transesofágica bidimensional com mapeamento de fluxo em cores é 
considerada a ferramenta padrão-ouro para a avaliação anatômica e 
monitoração durante do procedimento, sendo crucial para a ótima seleção 
do dispositivo. Neste sentido, um balão medidor é introduzido e insuflado 
através do defeito de forma a ocluí-lo temporariamente. A medida da cintura 
que se visualiza no balão (diâmetro estirado) é utilizada como referência 
para a escolha do tamanho da prótese. Recentemente a ecocardiografia 
tridimensional transesofágica em tempo real tem sido utilizada neste tipo de 
intervenção percutânea. Neste estudo avaliamos o papel da mesma na 
ótima seleção do dispositivo levando-se em consideração as dimensões e a 
geometria do defeito e a espessura das bordas do septo interatrial. 
METODO: Estudo observacional, prospectivo, não randomizado, de único 
braço, de uma coorte de 33 pacientes adultos portadores de comunicação 
interatrial submetidos a fechamento percutâneo utilizando dispositivo de 
nitinol autocentravel (Cera ®, Lifetech Scientific, Shenzhen, China). Foram 
analisadas as medidas do maior e menor diâmetro do defeito, sua área e as 
medidas do diâmetro estirado com balão medidor obtidas por meio das duas 
modalidades ecocardiográficas. Os defeitos foram considerados como 
elípticos ou circulares segundo a sua geometria; as bordas ao redor da 
comunicação foram consideradas espessas  (>2 mm) ou finas. O dispositivo 
selecionado foi igual ou ate 2 mm maior que o diâmetro estirado na 
ecocardiografia transesofágica bidimensional (padrão-ouro). Na tentativa de 
identificar uma variável que pudesse substituir o diâmetro estirado do balão 
para a ótima escolha do dispositivo uma série de correlações lineares foram 

realizadas. RESULTADOS: A idade e peso médio foram de 42,1 ± 14,9 anos 
e 66,0 ± 9,4kg, respectivamente; sendo 22 de sexo feminino. Não houve 
diferenças estatísticas entre os diâmetros maior e menor ou no diâmetro 
estirado dos defeitos determinados por ambas as modalidades 
ecocardiograficas. A correlação entre as medidas obtidas com ambos os 



métodos foi ótima (r > 0,90). O maior diâmetro do defeito, obtido à 
ecoardiografia transesofágica tridimensional, foi a variável com melhor 
correlação com o tamanho do dispositivo selecionado no grupo como um 
todo (r= 0,89) e, especialmente, nos subgrupos com geometria elíptica (r= 
0,96) e com bordas espessas ao redor do defeito (r= 0,96). CONCLUSÃO: 
Neste estudo em adultos com comunicações interatriais tipo ostium 
secundum submetidos à oclusão percutânea com a prótese Cera ®, a ótima 
seleção do dispositivo pôde ser realizada utilizando-se apenas a maior 
medida do defeito obtida na ecocardiografia transesofágica tridimensional 
em tempo real, especialmente nos pacientes com defeitos elípticos e com 
bordas espessas. 
 
Descritores: Comunicação interatrial; Ecocardiografia tridimensional; 
Fechamento percutâneo; Cateterismo cardíaco. 
 



ABSTRACT 

 

 

Arrieta SR. Role of three-dimensional transesophageal echocardiography in 
optimal device selection for percutaneous treatment of the ostium secundum 
atrial septal defect [Thesis]. Sao Paulo: Dante Pazzanese Institute of 
Cardiology - Entity affiliated with the University of Sao Paulo; 2015. 
 
INTRODUCTION: The ostium secundum atrial septal defect is a congenital 
heart disease characterized by partial or total deficiency of the fossa ovalis, 
also known as the septum primum. It corresponds to 10-12% of all congenital 
heart defects, being the most frequently found in adulthood. Currently, 
percutaneous closure is the therapeutic method of choice for defects with 
suitable anatomic features for device implantation in most centers in the 
world. Bi-dimensional transesophageal echocardiography with color flow 
mapping is considered the gold-standard tool for anatomic assessment and 
procedural monitoring, being crucial for optimal device selection. In this 
regard, a sizing balloon is introduced and inflated across the defect with 
temporary occlusion. The waist measurement seen on the balloon (stretched 
diameter) is used as a reference for selection of device size. Recently, real 
time three-dimensional transesophageal echocardiography has been utilized 
in this type of percutaneous intervention. In this study we assessed the role 
of this modality in optimal device selection taking into consideration the 
dimensions and the geometry of the defect and the thickness of the interatrial 
septum rims. METHODS: Observational, prospective, non-randomized, 
single-arm study of a cohort of 33 adults with atrial septal defects submitted 
to percutaneous closure using a self-centered nitinol device (Cera ™, 
Lifetech Scientific, Shenzhen, China). The largest and the smallest diameter 
of the defect, its area and the measurements of the stretched diameter of the 
sizing balloon were assessed by both echocardiographic modalities. The 
defects were considered as elliptical or circular according to their geometry; 
the rims surrounding the defect were considered thick (> 2 mm) or thin. The 
selected device was equal to or 2 mm larger than the stretched diameter on 
bi-dimensional transesophageal echocardiography (gold-standard). In an 
attempt to identify a variable that could replace the stretched balloon 
diameter, a series of linear correlations were performed. RESULTS: The 
mean age and weight were 42.1 ± 14.9 years and 66.0 ± 9.4 kgs, 
respectively; being 22 of the female gender. There were no statistical 
differences between the largest and smallest diameters of the defects and 
the stretched diameters determined by both echocardiographic modalities. 
The correlation between the measurements obtained by both methods was 
excellent (r > 0.90). The largest defect diameter obtained by three-
dimensional transesophageal echocardiography was the variable that 
showed the best correlation with the selected device size in the entire group 
(r= 0.89), especially in the subgroups with elliptical geometry (r= 0.96) and 



with thick rims surrounding the defect (r=0.96). CONCLUSIONS: In this study 
in adults with ostium secundum atrial septal defects submitted to 
percutaneous occlusion with the Cera ™ device, optimal device selection 
could be performed using solely the largest diameter of the defect obtained 
by real time three-dimensional transesophageal echocardiography, 
especially in patients with elliptical defects and thick rims.    
 
Descriptors: Secundum atrial septal defect; Three-dimensional 
echocardiography; Transcatheter closure; Cardiac catheterization. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A comunicação interatrial tipo “ostium secundum” (CIA) é um defeito 

cardíaco congênito caracterizado pela deficiência parcial ou total da lâmina 

da fossa oval, também chamada de septo primo (Figura 1). Corresponde a 

10 a 12% do total de cardiopatias congênitas, sendo a mais frequente na 

idade adulta1-4. 

Dependendo do tamanho do defeito e das complacências ventriculares, 

a CIA pode resultar em sobrecarga ventricular direita progressiva 

significativa, necessitando oclusão2,3,5. Seu tratamento reduz as 

possibilidades de complicações como arritmias, hipertensão pulmonar e 

insuficiência cardíaca, geralmente presentes após a 4ª década de vida6-8. 

Até alguns anos atrás, as CIAs com repercussão hemodinâmica eram 

tratadas somente por meio da cirurgia cardíaca. Apesar da alta eficácia e 

baixa morbimortalidade, algumas complicações são descritas com certa 

frequência na literatura e incluem arritmias atriais, necessidade de 

hemoderivados, derrame pericárdico, quadros infecciosos, deiscência da 

ferida cirúrgica, acidente vascular cerebral, dor e pós-operatório prolongado, 

principalmente em pacientes na idade adulta9-16. 

A oclusão percutânea da CIA foi relatada, pela primeira vez, em 1974, 

por King e Mills17. A partir daí, várias gerações de dispositivos foram 

empregadas para sua oclusão18-36. Atualmente, encontram-se disponíveis no 

mercado basicamente dois tipos de dispositivos, classificados de acordo 

com a sua concepção protética e confecção37: os autocentráveis de 

componente único, constituídos de uma cintura central a qual conecta 2 

discos de retenção, um de cada lado do defeito. Seu principal mecanismo de 

oclusão é o preenchimento do defeito pela cintura do dispositivo. O tamanho 

do dispositivo é dado pelo diâmetro de sua cintura central. São exemplos 

desta concepção protética as próteses Amplatzer ® (St Jude, Plymouth 

Minnesota, USA)18-20,22,23,25,29,32,34,38-47, Figulla ® (Occlutech, Jena, 
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Alemanha)48-53, Cera ® (Lifetech Scientific, Shenzhen, China)54 e Atriasept ® 

(Cardia, Minnesota, USA)55,56. Os três primeiros são constituídos de uma 

malha fina de Nitinol e preenchidos internamente por retalhos de poliéster 

(Figura 2). As próteses não autocentráveis caracterizam-se pela ausência da 

cintura central. Sua estabilidade e poder oclusor são dados pelos 2 discos 

retentores, que possuem diâmetros variados. O exemplo desta concepção 

protética é a prótese Helex (WL Gore and Associates, Arizona, USA)57-59. 

Todos estes dispositivos mencionados acima têm aprovação da ANVISA 

para uso clínico no Brasil. 

 

 

Fonte: Croti et al., 2008. Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica, 1ª Ed. Ed. Roca. 

Figura 1 – Imagem anatômica da comunicação interatrial tipo ostium 
secundum 
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Figura 2 - Prótese Amplatzer® (St. Jude, Plymouth Minnesota, USA) 
constituída por uma cintura central (mecanismo autocentrável) e dos discos 
de retenção 
 

A taxa de sucesso técnico no implante com as próteses disponíveis, 

atualmente, chega a 98-99%, sendo menores em CIAs muito grandes 

(maiores que 35mm), especialmente se acompanhadas de aneurismas e 

bordas insuficientes ao redor do defeito. Mesmo assim, índices altos de 

sucesso e de oclusão são observados nestes casos de anatomia mais 

complexa20,22-25,28,29,35,38,39,45,60-63. Hoje, estima-se que cerca de 85-90% das 

CIAs tipo ostium secundum apresentam características anatômicas 

favoráveis para o fechamento percutâneo64. 

Atualmente, as complicações secundárias aos procedimentos são raras 

com taxas abaixo de 0,1%, incluindo embolização, erosões ou perfurações 

cardíacas, trombose e infecções19,35,38,47,50,51,55,62,65-67. A eficácia da oclusão 

percutânea, definida pela ausência de fluxos residuais, é de cerca de 94-

99%, com taxas maiores para as próteses autocentráveis e nos defeitos de 

menor diâmetro. Mesmo na presença de fluxos residuais, que, geralmente, 

possuem dimensões menores que 3-4 mm, o ventrículo direito retorna às 

dimensões normais ou próximas do normal, resultando em cura clínica do 

paciente em, virtualmente, 100% dos pacientes47,68-72. 

Disco 

Esquerdo 

Disco 

Direito 

Cintura 
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As principais vantagens da terapia percutânea são a não necessidade 

do uso de circulação extracorpórea e de hemoderivados, a curta 

permanência no ambiente hospitalar (em geral, menos de 24 horas sem 

necessidade de terapia intensiva), o rápido retorno às atividades diárias, e, 

principalmente, a ausência de dor e cicatriz cirúrgica73-76. Em um estudo 

multicêntrico prospectivo observacional não randomizado nos Estados 

Unidos, a estratégia percutânea utilizando a prótese Amplatzer ® foi 

comparada com a cirúrgica em 2 coortes de pacientes contemporâneos. Os 

índices de complicações graves foram significativamente menores com a 

oclusão percutânea e a eficácia foi semelhante39. Tal estudo foi um marco 

na história do tratamento da CIA e resultou na aprovação da prótese 

Amplatzer ® para uso clínico pelo Food and Drug Administration (FDA). 

Resultados semelhantes também foram observados com o uso da prótese 

Helex, que, subsequentemente, foi liberada para uso clínico nos EUA pelo 

FDA após a publicação de estudos multicêntricos58,59. A menor morbidade 

da abordagem percutânea foi observada, também, em experiências 

nacionais61, sendo mais importante e evidente em pacientes adultos77. 

Hoje, a oclusão percutânea da CIA é o método terapêutico de escolha 

em pacientes com características anatômicas favoráveis para o implante de 

próteses na maioria dos grandes centros mundiais47,53,61,78. Por outro lado, 

especialmente no Brasil e em países em desenvolvimento79, a maior 

desvantagem desta técnica encontra-se no custo elevado do dispositivo. Por 

este motivo, apenas recentemente, a CONITEC (Comissão Nacional de 

Incorporações de Tecnologias do Ministério da Saúde do Brasil) 

recomendou a incorporação desta forma terapêutica para uso universal 

populacional pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

(http://www.conitec.gov.br/index.php/consultas-publicas). Tal recomendação 

foi embasada em estudos de custo efetividade incremental que foram 

realizados e nosso meio80,81. 

 

http://www.conitec.gov.br/index.php/consultas-publicas
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1.1 Papel da ecocardiografia transesofágica bidimensional na 
 oclusão percutânea da CIA 
 

A ecocardiografia transesofágica bidimensional com mapeamento de 

fluxo em cores (ETE 2D) é considerada a ferramenta padrão-ouro para a 

avaliação do defeito antes do procedimento, sendo crucial para a ótima 

seleção dos pacientes38,82. Durante o procedimento percutâneo, a ETE 2D 

realiza a monitoração de todos os passos, incluindo a seleção adequada do 

dispositivo, a definição da posição do dispositivo no septo interatrial, a 

presença de possíveis fluxos residuais e o diagnóstico de possíveis 

complicações38,82. 

O sucesso técnico do procedimento, a minimização da ocorrência de 

complicações e a obtenção de altos índices de oclusão dependem da 

escolha apropriada do tamanho do dispositivo para cada tipo e tamanho de 

defeito septal.  

Tecnicamente, são vários os passos necessários para escolha 

otimizada do dispositivo. Inicialmente, são realizadas as medidas do maior e 

do menor diâmetro da CIA pela ETE 2D nos diferentes eixos cardíacos38,82 

(Figuras 3, 4 e 5). 

 

 

Figura 3 - Ecocardiograma transesofágico bidimensional: “corte quatro 
camaras” (0 graus). AD: átrio direito, AE: átrio esquerdo, CIA: comunicação 
interatrial 
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Figura 4 - Ecocardiograma transesofágico bidimensional: “corte transverso” 
(43 graus). AD: átrio direito, AE: átrio esquerdo, CIA: comunicação interatrial, 
Ao: aorta 

 

 

Figura 5 - Ecocardiograma transesofágico bidimensional: “eixo das veias 
cavas” (93 graus). AD: átrio direito, AE: átrio esquerdo, VCI: veia cava 
inferior, VCS: veia cava superior 

 

A seguir, um balão medidor extremamente complacente de 25 a 45 mm 

de comprimento e diâmetro máximo entre 25 a 40 mm (Sizing Balloon) 

(Figura 6) é introduzido percutaneamente e insuflado através do defeito com 

uma mistura de contraste e solução salina de forma a ocluí-lo 

temporariamente. 
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Figura 6 - Balão medidor PTS® NuMED (NY, USA) utilizado para realizar a 
medida do diâmetro estirado do defeito mediante a “técnica de parada de 
fluxo” 
 

O balão deve ser insuflado lentamente até que se comprove a 

interrupção do fluxo interatrial utilizando o mapeamento do fluxo em cores 

pela ETE 2D. No momento em que ocorre a parada de fluxo através da CIA 

(stop flow technique), o balão deixa de ser insuflado e é realizada a medida 

da cintura que se visualiza no balão83. Tal medida, obtida tanto pela ETE 2D 

quanto por técnicas radiológicas digitais, é denominada “diâmetro estirado 

do defeito” (Figura 7).  

 

 

Figura 7 – Avaliação ecocardiográfica bidimensional e radiológica do balão 
medidor. A: Avaliação ecocardiográfica do diâmetro do balão medidor em 45 
graus. B: Diâmetro da cintura do balão medidor obtida na radiologia digital  
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Quando se utiliza um dispositivo autocentrável de Nitinol (Amplatzer ®, 

Figulla ® ou Cera®), o tamanho de sua cintura deve ser igual ou até 2 mm 

maior que o diâmetro estirado do defeito39,50,52,84,85. Com isto, tem-se a 

certeza da estabilidade da prótese no septo interatrial devido à ação da força 

radial homogênea e circular causada pela expansão da cintura central (efeito 

de “stent” na CIA) (Figura 8). 

 

 

Figura 8 - Avaliação ecocardiográfica bidimensional da cintura da prótese (0 
graus), mostrando prótese oclusora bem posicionada no defeito septal 
(seta). AE: átrio esquerdo, AD: átrio direito 

 

É interessante notar que, como a configuração geométrica das CIAs é 

extremamente variada, com boa parte dos defeitos possuindo aspecto 

elíptico86, um dos objetivos da realização do diâmetro estirado do defeito 

pela técnica de parada de fluxo é o de transformar sua geometria em uma 

forma mais circular, em linha com o formato da cintura central das próteses 

autocentráveis de Nitinol.   

O objetivo principal da técnica da mensuração com balão é evitar o 

subdimensionamento do tamanho do dispositivo que pode resultar em 

embolizações ou fluxos residuais. Por outro lado, o superdimensionamento 

pode causar dificuldades de endotelização do dispositivo com possível 

formação de trombos, danos às estruturas vizinhas e, até mesmo, erosão ou 

perfuração cardíaca45,47. 
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Há dois aspectos fundamentais que determinam o diâmetro estirado do 

defeito. O primeiro está relacionado às características físicas do balão 

medidor e à técnica empregada. A utilização de um balão composto de 

material plástico fino, deformável e complacente insuflado apenas até 

ocorrer a parada de fluxo através do defeito evita que o septo interatrial seja 

efetivamente dilatado, o que poderia resultar em aumento do diâmetro da 

CIA, especialmente se houver trauma e rupturas teciduais no local. O 

diâmetro estirado com balão tem sido preconizado desde os primeiros 

implantes percutâneos e, de forma geral, é considerado como um passo 

técnico simples e de baixo risco. Entretanto, algumas complicações têm sido 

raramente descritas incluindo hipotensão e, até mesmo, laceração do septo 

durante a insuflação do balão87-95. 

O segundo aspecto refere-se às características anatômicas da CIA e 

do septo interatrial incluindo, a geometria do defeito e o grau de 

distensibilidade e elasticidade do tecido ao seu redor. Entende-se como 

distensibilidade a capacidade de um corpo material de se deformar ao ser 

submetido à ação externa (ex.: força exercida pelo contato com outro corpo). 

A elasticidade refere-se à capacidade deste corpo material de retornar a sua 

posição ou forma original quando a ação externa é removida96. 

Em relação à geometria da CIA, é sabido que podem existir diferenças 

nas medidas dos diâmetros do balão entre defeitos circulares e elípticos97. 

Entende-se um defeito elíptico como aquele em que a relação do menor com 

o maior diâmetro do defeito é menor que 0,75 em condições basais. Os 

pacientes com defeitos circulares têm maiores diâmetros de parada de fluxo 

com balão e, por conseguinte, maiores dispositivos implantados97. 

As propriedades elásticas do septo interatrial não têm sido estudadas 

nos pacientes portadores de CIA. Os elementos celulares encontrados no 

septo interatrial são as células musculares (principalmente na face 

esquerda), fibras de elastina (principalmente na face direta) e tecido 

conectivo abundante. Estes elementos conferem as propriedades elásticas 

do septo98. Devido a esta composição celular, septos mais finos e móveis 
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teriam, teoricamente, menor quantidade de elementos celulares e, com isto, 

maior distensibilidade. 

Apesar de não haver um consenso sobre a definição de um septo fino, 

estudos anatômicos sugerem que o septo interatrial, habitualmente, mede 

cerca de 2-3 mm e aqueles menores que 1 mm de espessura seriam 

considerados finos99-104. 

Alguns autores têm preconizado outros métodos para a seleção das 

próteses de Nitinol, eliminando a necessidade da determinação do diâmetro 

estirado do defeito. Tais autores propõem, basicamente, que o diâmetro da 

cintura central deva ser de 20 a 30% maior que o maior diâmetro do defeito 

obtido em várias projeções ecocardiográficas. Tal método parece funcionar 

bem quanto às bordas adjacentes são mais grossas e quando a CIA é de 

pequena a moderado tamanho43,89,92,93,105,106. 

 

 

1.2  Evolução da ecocardiografia transesofágica tridimensional em 
tempo real e seu papel na oclusão da CIA 
 

A ecocardiografia transesofágica bidimensional trouxe uma melhoria no 

detalhamento anatômico cardíaco quando comparada à avaliação 

transtorácica38,107-109. Entretanto, a técnica bidimensional apresenta 

limitações em demonstrar a relação espacial das diferentes estruturas, 

exigindo maior destreza e experiência do operador para obtenção adequada 

dos múltiplos planos de imagem padronizados e para uma reconstrução 

tridimensional mental da anatomia subjacente, normal ou patológica. Esta 

maior dependência do operador também limita o entendimento e a 

interpretação das imagens por profissionais não ecocardiografistas. 

A ecocardiografia tridimensional veio atender esta necessidade. 

Embora os primeiros relatos tenham surgido nos anos sessenta110, a sua 

aplicação prática inicial foi limitada pela ausência de programas e 

computadores capazes de processar rapidamente a informação, sendo 

necessário processos demorados de reconstrução das imagens off-line.  

Nos anos 90, Von Ramm e cols.111-114 desenvolveram a primeira sonda 
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tridimensional (3D) em tempo real resultando na ampliação da aplicabilidade 

clínica deste método incluindo a avaliação de volumes ventriculares e fração 

de ejeção, massa ventricular e na doença da válvula mitral. 

Inicialmente, a tecnologia 3D em tempo real estava restrita à 

ecocardiografia transtorácica115,116. A partir de 2007, uma sonda 

transesofágica capaz de adquirir imagens 3D em tempo real passou a estar 

disponível comercialmente67,117-120. Esta sonda é composta de um bloco de 

cerca de 3.000 elementos dispostos em linhas e colunas permitindo a 

aquisição de uma maior quantidade de informação em menor espaço de 

tempo. Tais características resultaram em maior capacidade de 

representação da anatomia cardíaca num mesmo ciclo cardíaco (tempo 

real).  

O transdutor 3D matricial gera energia de ultrassom fásica. A onda 

percorre um eixo X predeterminado e realiza uma linha de varredura em 

uma disposição unidimensional. A linha de varredura percorre um plano 

azimutal (horizontal no sentido horário) ao longo do eixo Y, produzindo um 

setor de imagem bidimensional. Então, a imagem bidimensional sofre uma 

inclinação (altura) ao longo do eixo Z e, finalmente, produz uma imagem 

piramidal, em que a direção do escaneamento é perpendicular a cada outro 

eixo X, Y e Z. No restante, trata-se de uma sonda com todas as outras 

características de uma sonda convencional e com dimensões semelhantes 

(Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Representação esquemática dos eixos ortogonais. A: Linha 
tracejada azul corresponde à varredura horizontal, linha tracejada vermelha 
corresponde à elevação. B: Representação da imagem piramidal obtida pela 
ETE3DTR após reconstrução dos diferentes eixos. 
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Nos últimos anos, a ecocardiografia transesofágica tridimensional em 

tempo real (ETE3D TR) emergiu como uma nova ferramenta para otimizar a 

avaliação anatômica não invasiva da CIA tipo ostium secundum, 

possibilitando a obtenção de imagens tridimensionais dinâmicas e acuradas 

do septo interatrial. Além disto, tais imagens são obtidas em condições mais 

fisiológicas e, teoricamente, melhores daquelas observadas pelo próprio 

cirurgião no campo operatório com o coração vazio67,117-120. 

A principal vantagem das imagens obtidas no ETE3D TR é a 

possibilidade de ver o defeito de frente (em face) possibilitando avaliar, 

simultaneamente, sua forma e tamanho, a extensão das bordas ao seu redor 

e a relação com as estruturas vizinhas62,67,97,118,120-132. Diversas formas 

geométricas das CIAs podem ser bem avaliadas pela ETE3D TR, e as 

diferente medidas e áreas destes defeitos podem ser precisamente 

calculadas62,67,97,118,120-132 (Figura 10). 

 

 

Figura 10 - Ecocardiograma transesofágico tridimensional em tempo real: 
geometria da comunicação interatrial de duas comunicações interatriais 
vistas em face. A: forma geométrica elíptica; B: forma geométrica circular. 
VCS: veia cava superior; Ao: Aorta. 

 

A ETE3D TR vem sendo empregada com sucesso na oclusão 

percutânea da CIA possibilitando melhor detalhamento anatômico do defeito, 

e uma avaliação precisa do posicionamento da prótese e de sua relação 

com estruturas vizinhas62,67,97,118,120-132. Entretanto, ainda existem poucos 

estudos na literatura que abordam o uso da ETE3D TR na oclusão 

percutânea da CIA. 
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No presente estudo, levantamos a hipótese que as medidas da CIA 

obtidas pela ETE3D TR possam ser úteis na ótima seleção de um dispositivo 

autocentrável de Nitinol para oclusão do defeito. A utilização destas medidas 

poderia dispensar o uso do balão de medição para a escolha do dispositivo, 

agilizando o procedimento. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

2.1  Objetivo primário 

 

Avaliar o papel da ETE3D TR na ótima seleção do dispositivo para 

oclusão percutânea da CIA.  

 

 

2.2  Objetivo secundário 

 

Analisar o papel da geometria do defeito e da espessura das bordas do 

septo interatrial na ótima seleção do dispositivo.  
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3  MATERIAL E MÉTODO 

 

 

3.1 Delineamento e planejamento do estudo 

 

Estudo observacional, prospectivo, não randomizado, de único braço, 

de uma coorte de pacientes adultos com CIA do tipo ostium secundum com 

repercussão hemodinâmica e indicação de tratamento e com anatomia 

favorável para a oclusão percutânea, aprovado pelo Comitê de Ética do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (Apêndice A). 

Os pacientes foram avaliados clinicamente na Seção Médica de 

Cardiopatias Congênitas do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia e 

encaminhados para o laboratório de ecocardiografia em que foram 

realizadas a ecocardiografia transtorácica (ETT) e a ETE2D para a seleção 

em relação à adequação do tratamento percutâneo. 

Os pacientes incluídos no estudo de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão definidos abaixo leram e assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (Apêndice B). 

 

 

3.2 Critérios de inclusão 

 

 Pacientes adultos maiores que 18 anos com diagnóstico de CIA 

tipo ostium secundum; 

 Presença de repercussão hemodinâmica, definida pelo aumento 

das dimensões diastólicas do ventrículo direito à ecocardiografia 

(maior que 2 desvios padrões para idade); 

 CIAs únicas com diâmetro entre 10 e 35 mm; 

 Bordas satisfatórias (maior que 5 mm) ao redor do defeito que 

permitam o implante da prótese, com exceção da borda ântero-

superior; 
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 CIAs múltiplas (em número de 2) próximas entre si (com distância 

menor que 7 mm) com possibilidade de oclusão de ambas com o 

implante de um único dispositivo posicionado na CIA maior. 

 

 

3.3 Critérios de exclusão 

 

 Hipertensão arterial pulmonar grave (Resistência Vascular    

Pulmonar indexada maior que 8 Unidades Wood) e fixa, sem 

resposta a vasodilatadores pulmonares; 

 Presença de duas bordas contralaterais deficientes (< 5 mm) ao 

redor da CIA; 

 Septo interatrial multifenestrado, necessitando de próteses não 

autocentráveis para oclusão; 

 Pacientes nos quais as imagens obtidas na ETE2D no momento do 

procedimento não tiveram a qualidade suficiente para produzir 

imagens tridimensionais acuradas; 

 Cardiopatia congênita ou adquirida associada com necessidade de 

intervenção cirúrgica; 

 Quadros infecciosos graves ativos ou presentes no mês anterior do 

procedimento; 

 Alergia comprovada ao níquel (componente da liga metálica de 

nitinol que forma a prótese); 

 Pacientes com qualquer contraindicação para a realização do 

cateterismo cardíaco (ex.: diáteses hemorrágicas, trombos 

intracardíacos, impossibilidade de acesso venoso); 

 Expectativa de vida menor que 2 anos; 

 Recusa em assinar o termo de consentimento e/ou realizar o 

seguimento na instituição. 
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3.4 Procedimentos realizados na sala de hemodinâmica  

 

Os procedimentos foram realizados no Laboratório de Cateterismo do 

Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, sob responsabilidade da Seção 

Médica de Intervenções em Cardiopatias Congênitas. Todas as avaliações 

ecocardiográficas foram realizadas com o aparelho Philips™, modelo IE33, 

necessário para obtenção e análise das imagens tridimensionais.  

O cateterismo cardíaco e implante da prótese foram realizados sob 

anestesia geral e por punção venosa em região femoral. Inicialmente, foi 

realizado o cateterismo cardíaco direito de acordo com técnicas habituais 

previamente descritas37 com medidas de pressões nas diferentes câmaras e 

cálculo das resistências vasculares. 

Todos os pacientes receberam heparina na dose de 100 UI/kg (máximo 

10.000 UI) e dose suplementar quando o procedimento se prolongou, 

mantendo sempre o tempo de coagulação ativado maior que 200 segundos. 

A profilaxia para endocardite foi realizada com Cefazolina (1gr) administrada 

no momento do procedimento seguida de mais duas doses com intervalo de 

8 horas. 

A cineangiocoronariografia foi realizada quando necessária, levando-se 

em conta a idade do paciente, presença de fatores de risco, sintomas e/ou 

exames laboratoriais sugestivos de doença coronária.   

A prótese utilizada neste estudo foi a CERATM (Lifetech, Shenzhen; 

China), doada pelo distribuidor local no Brasil. Trata-se de um dispositivo de 

disco duplo autoexpansíveis conectados por uma cintura central feitos por 

uma malha de fios finos e flexíveis de Nitinol revestidos por cerâmica 

nanoestruturada85. Para aumentar sua capacidade de oclusão, o dispositivo 

é preenchido internamente com membranas de poliéster costuradas à 

malha. Os tamanhos dos dispositivos são numerados de acordo com o 

diâmetro da cintura central e vão do número 6 até o 40, com incrementos de 

2 mm. As próteses de número 6, 8 e 10 mm possuem disco do átrio 

esquerdo 12 mm maior que a cintura central e disco do átrio direito 8 mm 

maior que a cintura central. As próteses do número 12 ao 32 mm possuem 
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disco do átrio esquerdo 14 mm maior que a cintura central e disco do átrio 

direito 10 mm maior que a cintura central. As próteses do número 34 ao 42 

mm possuem disco do átrio esquerdo 16 mm maior que a cintura central e 

disco do átrio direito 10 mm maior que a cintura central (Figura 11). 

 

 

Figura 11 - Prótese CERATM (Lifetech, Shenzhen; China) utilizada neste 
estudo 

 

As áreas da cintura da prótese  (AIP) foram calculadas pela seguinte 

fórmula matemática: (π x r2) ( Tabela1). 

 

Tabela 1 - Área das próteses utilizadas de acordo com o diâmetro da cintura 
central 

Tamanho da Prótese (mm) Área da Prótese (mm
2
) 

10 78,5 

12 113,04 

14 153,86 

16 200,96 

18 254,34 

20 314 

22 379,94 

24 452,16 

26 530,66 

28 615,44 

30 706,50 

32 803,84 

34 907,46 

36 1017,36 
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O balão medidor utilizado foi o PTS® (NuMED, NY, USA)  nas 

diferentes medidas de diâmetro (20, 30 e 40 mm) e de comprimento (25, 30 

e 45 mm) escolhidas segundo as características basais do defeito. Este 

balão possui marcas radiopacas no seu interior, sendo a distância entre 

essas de 10 mm, o que permite a sua correta calibração após a aquisição de 

imagens radiológicas digitais (Figura 6). O balão foi insuflado lentamente 

com monitorização contínua do fluxo através do septo interatrial utilizando-

se o mapeamento de fluxo em cores obtido pela ETE2D.  

Utilizou-se a técnica de parada de fluxo para determinação do diâmetro 

estirado. Foram realizadas as medidas do diâmetro estirado do defeito no 

local da cintura do balão tanto por meio da aquisição digital de imagens 

radiológicas do aparelho de hemodinâmica como por técnicas 

ecocardiográficas (ver abaixo). 

Após o término do procedimento, a hemostasia foi obtida por 

compressão manual e os pacientes se recuperaram da anestesia na sala 

adjacente ao laboratório de cateterismo. Após a alta hospitalar, foram 

orientados a receber aspirina (100 mg/dia) por 6 meses e profilaxia 

antibiótica para endocardite infecciosa quando indicado pelo mesmo 

período. 

 
 

3.5 Medidas ecocardiográficas  

 

Um aparelho de ecocardiografia iE33 (Philips Medical Systems, 

Andover, Massachusets) com uma sonda transesofágica tridimensional X7-

2t foi utilizado neste trabalho. Foi efetuado um estudo ecocardiográfico 

transesofágico usando os planos bidimensionais convencionais para uma 

correta avaliação do septo interatrial. Durante o exame, foram adquiridas 

imagens tridimensionais nos modos tempo real (Live 3D), com magnificação 

(3D Zoom) e volume completo (Full Volume) de acordo com técnicas 

previamente descritas e sumarizadas a seguir67,133. O modo em tempo real 

(Live 3D) tem como vantagem a obtenção de imagens com alta resolução 

tempo-espacial sendo particularmente útil para a visualização da CIA e de 
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pequenas estruturas como trombos ou vegetações. Entretanto, o volume é 

limitado, principalmente, devido aos ângulos “estreitos” na aquisição de 

imagens. O modo tempo real com magnificação (Live 3D Zoom) permite 

ampliar a visão de um subsetor de determinado volume com maior resolução 

temporal. O modo Volume Completo (Full Volume), também chamado de 

bloco volumétrico, inclui de 4 a 7 ciclos cardíaco consecutivos possibilitando 

a análise de uma área maior com melhor resolução espacial às custas de 

uma discreta perda da resolução temporal. 

Uma vez obtidas as imagens do defeito nas diferentes modalidades 

descritas acima, algumas medidas e cálculos foram determinados de duas 

formas: por meio da reconstrução multiplanar (RMP) ou diretamente das 

imagens obtidas em tempo real com magnificação. Na RPM, após a 

aquisição da imagem tridimensional de qualidade satisfatória, foram obtidos 

a visão em face do defeito além de três eixos ortogonais: o póstero-anterior 

(verde), o lateral (vermelho) e o transversal (azul). Para realizar a RMP, os 

eixos póstero-anterior e o lateral foram alinhados de forma paralela ao eixo 

do defeito, obtendo, assim, a reconstrução instantânea no eixo transverso. 

Isto permitiu medir o diâmetro e calcular a área do defeito. A RMP foi 

realizada offline, utilizando o recurso QLAB 7.0 Phillips, presente no próprio 

aparelho. As medidas e os cálculos realizados direto na imagem 

tridimensional foram realizados online sem a necessidade de ativar 

programas adicionais no modo tempo real com zoom (Live 3D Zoom).  

De modo a otimizar a imagem, foi dada particular atenção à regulação 

dos ganhos gerais e segmentares. A metodologia adotada passou, em 

primeiro lugar, pela aquisição da melhor imagem bidimensional possível, 

passando-se, então, para o modo tridimensional em tempo real ou zoom 

com novo ajuste de ganho e compressão. Posteriormente, adquiriram-se 

imagens em volume completo. Para se obter a melhor resolução temporal 

possível, foram ajustadas a profundidade e a área de interesse do modo 

zoom ao mínimo possível. Um único observador realizou todos os 

ecocardiogramas.  
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3.5.1 Medidas realizadas pelo ETE2D 

 

À ETE2D foram determinadas as seguintes medidas obtidas no final da 

diástole, imediatamente antes da sístole atrial:  

 

 Diâmetro máximo do defeito (DM2D): foi considerada como a 

maior medida, em milímetros, obtida nos diferentes planos 

ecocardiográficos (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Ecocardiograma transesofágico bidimensional (0 graus): Maior 
diâmetro do defeito. Medida, em milímetros, do diâmetro máximo do defeito 
(DM2D) em vermelho. AE: átrio esquerdo, AD: átrio direito 
 

 Diâmetro mínimo do defeito (Dm2D): foi considerada como a 

menor medida, em milímetros, obtida nos diferentes planos 

ecocardiográficos (Figura 13). 
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Figura 13 – Ecocardiograma transesofágico bidimensional (57 graus): 
Menor diâmetro do defeito.Medida, em milímetros, do diâmetro mínimo do 
defeito (Dm2D) em vermelho. AE: átrio esquerdo, AD: átrio direito 
 

 Diâmetro estirado do balão (DB2D): Foi considerado como a  

máxima medida, em milímetros, da cintura que se visualiza no 

balão medidor obtida após de comprovada a interrupção do fluxo 

interatrial utilizando o mapeamento do fluxo em cores (Figura 14). 

 

 

Figura 14 – Ecocardiograma transesofágico bidimensional (47 graus): 
diâmetro estirado com balão. Medida, em milímetros, do diâmetro estirado 
com balão do defeito (DB2D) seta vermelha.  AE: átrio esquerdo, AD: átrio 
direito 
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 Tamanho e características das bordas ao redor do defeito: o 

tamanho das bordas foi medido em milímetros, sendo consideradas 

bordas deficientes aquelas menores que 5 mm e suficientes aquelas 

maiores que 5 mm. A presença de duas bordas deficientes 

contralaterais impossibilita o implante da prótese134. Em relação a sua 

característica, foram consideradas como finas aquelas com 

espessura menor ou igual a 1 mm104 e com aumento da sua 

mobilidade aquelas com excursão menor que 10 mm para dentro do 

átrio esquerdo ou direito partindo da linha de base imaginária (Figura 

15). Para a definição de aneurisma do septo interatrial, foi 

considerada a classificação clássica de Olivares135, com protrusão do 

septo de mais de 10 mm para dentro do AD ou AE e com base de 

mais de 10 mm. As bordas não móveis e com espessura maior que 2 

mm foram denominadas “espessas”99-104 (Figura 16 ). 

 

 

Figura 15 – Ecocardiograma transesofágico bidimensional (114 graus): 
septo interatrial fino e móvel na porção póstero-inferior (circulo), com menos 
de 1 mm de espessura e com excursão menor que 10 mm (seta) entre o 
átrio direito (AD) e o átrio esquerdo (AE) 
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Figura 16 – Ecocardiograma transesofágico bidimensional (0 graus): septo 
interatrial fino e móvel (seta) ao redor do defeito. AE: átrio esquerdo, VE: 
ventrículo esquerdo, AD: átrio direito, VD: ventrículo direito 
 

 

Figura 17 - Ecocardiograma transesofágico bidimensional (0 graus): septo 
interatrial de um paciente portador de CIA (seta azul) com bordas espessas 
(setas vermelhas). AE: átrio esquerdo, AD: átrio direito 
 

 Forma geométrica do defeito: foi considerado o defeito como de 

forma elíptica quando a relação Dm2D/DM2D foi menor ou igual a 

0,7597. 
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3.5.2 Medidas realizadas pela ETE3D TR 

 

As medidas e os cálculos realizados neste estudo foram obtidos 

durante o procedimento utilizando o programa de RMP QLAB 7.0 Phillips, 

presente no próprio aparelho. Com este programa, é possível obter a visão 

em face tridimensional do defeito (Figura 5), além de três eixos ortogonais: o 

póstero-anterior (verde), o eixo lateral (vermelho) e o eixo transversal (azul). 

Para realizar a RPM, os eixos póstero-anterior e lateral foram alinhados de 

forma paralela ao eixo do defeito, obtendo, assim, a reconstrução 

instantânea do defeito no eixo transverso (Figura18). 

As medidas foram realizadas durante o fim da diástole atrial e em três 

momentos diferentes: condição basal (antes do implante), durante a 

utilização do balão de medição (no momento da parada do fluxo interatrial) e 

após o implante do dispositivo. As medidas utilizadas foram: 

 

 Diâmetro máximo do defeito (DM3D): foi considerado como a 

maior medida da CIA, em milímetros, obtida na reconstrução 

multiplanar (Figura 19). 

 Diâmetro mínimo do defeito (Dm3D): foi considerada como a 

menor medida da CIA, em milímetros, obtida na reconstrução 

multiplanar (Figura 19). 

 Área da comunicação interatrial (ACIA): a área da CIA foi 

calculada mediante planimetria direta, evitando as possíveis 

zonas de perda da imagem (dropout) (Figura 19). 
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Figura 18 - Reconstrução multiplanar: eixos ortogonais. A: Eixo ortogonal 
ântero-posterior; B: Eixo ortogonal lateral; C: Eixo ortogonal transverso com 
a reconstrução do defeito; D: Vista em face da CIA do mesmo paciente da 
Figura 5 
 

 

 

Figura 19 - Reconstrução multiplanar: medidas da comunicação interatrial. 
D1:  diâmetro máximo do defeito (DM3D), D2: diâmetro mínimo do defeito 
(Dm3D), A1: área da comunicação interatrial (ACIA) 
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 Diâmetro estirado do balão (DB3D): Foi considerado como a  

máxima medida, em milímetros, da cintura que se visualiza no 

balão medidor obtida após de comprovada a interrupção do fluxo 

interatrial utilizando o mapeamento do fluxo em cores (Figura 20). 

 Área do balão medidor: foi considerada como a área da maior 

cintura do balão medidor obtida pela planimetria direta, após de 

comprovada a interrupção do fluxo interatrial utilizando o 

mapeamento do fluxo em cores, evitando as possíveis zonas de 

perdas de imagens (dropout) (Figura 20). 

 

 

Figura 20 - Reconstrução multiplanar: medidas do diâmetro estirado do 
defeito em corte transversal. D2: diâmetro estirado do balão (DB3D); A1: 
área da cintura do balão medidor 
 

 Forma geométrica do defeito: foi considerado o defeito como de 

forma elíptica quando a relação Dm3D/DM3D foi menor ou igual a 

0,75 (Figura 21). 
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Figura 21 - Reconstrução multiplanar: defeito com geometria elíptica 
(Dm3D/DM3D=0,65). D1: diâmetro máximo do defeito (DM3D), D2: diâmetro 
mínimo do defeito (Dm3D). No canto inferior direito da imagem, nota-se a 
visão em face da CIA obtida por meio do modo 3D com magnificação (3D 
Zoom) 
 

 Área final da prótese (AFP): foi considerada como a área da 

cintura do dispositivo, medida pela planimetria direta, após 

liberação desse e evitando as possíveis zonas de perdas de 

imagens (dropout) (Figura 22). 

 Diâmetro máximo final da prótese (DMFP): maior medida da 

cintura do dispositivo implantado, em milímetros, realizada após 

liberação desse (Figura 22). 

 Diâmetro mínimo final da prótese (DmFP): considerado como a 

menor medida da cintura dispositivo, em milímetros, realizada 

após liberação desse (Figura 22). 
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Figura 22 - Reconstrução multiplanar: medidas da prótese implantada no 
local da cintura. D1: diâmetro máximo final da prótese (DMFP); D2: diâmetro 
mínimo final da prótese (DmFP); A1: área final da prótese (AFP) 
 

 

3.6 Seleção do tamanho da prótese 

 

A escolha do tamanho do dispositivo foi realizada segundo o método 

convencional clássico (“padrão-ouro”) baseado na medida do diâmetro 

estirado com balão do defeito (DB2D) obtido pela ETE2D. O dispositivo foi 

igual ou, no máximo, dois milímetros maior do que o DB2D. 

Constatadas a estabilidade da prótese com posicionamento adequado 

e a ausência de fluxos residuais significativos, as próteses foram liberadas 

do cabo liberador. Posteriormente, as medidas AFP, DMFP e DmFP  foram 

realizadas utilizando o programa de reconstrução multiplanar como descrito 

acima (Figura 22). 
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3.7 Análise estatística 

 

Não foi feito um cálculo da amostra para este estudo. Os dados foram 

obtidos de procedimentos realizados dentro do Sistema Único de Saúde 

após a doação das próteses Cera® (Lifetech, Shenzhen, China) pelo 

distribuidor no Brasil.  

As variáveis quantitativas foram expressas em média e desvio padrão 

ou mediana e intervalos conforme a homogeneidade da distribuição da 

amostra. Apesar dos diâmetros das próteses serem classificados na forma 

ordinal (com incrementos de 2 mm), esta variável foi tratada como contínua 

para dar um caráter mais prático à análise estatística. Comparações entre as 

variáveis quantitativas foram realizadas pelo teste t de Student ou Mann-

Whitney conforme a distribuição da amostra. As possíveis correlações entre 

as variáveis quantitativas foram avaliadas utilizando-se as curvas lineares de 

Pearson. A correlação  foi considerada como  ótima ( r: ≥ 0,90 <1); muito boa 

(r: ≥ 0,80 ≤0,89) e boa (r: ≥ 0,70 ≤0,79). O teste de Bland-Altman foi 

empregado para avaliar a concordância da associação. O nível de 

significância foi considerado como   p < 0,01. 
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1  Procedimentos para o fechamento percutâneo das CIAs 

 

Foram alocados 33 pacientes neste estudo nos quais o implante da 

prótese foi bem-sucedido. A idade e peso médio foram de 42,1 ± 14,9 anos e 

66,0 ± 9,4kg, respectivamente; sendo 22 de sexo feminino. Os parâmetros 

hemodinâmicos obtidos durante o cateterismo encontram-se descritos na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Parâmetros hemodinâmicos dos pacientes 

Parâmetro Hemodinâmico Valores 

PmAP 19,3 ± 2,4 mmHg 

RVP 1,8 ± 0,9 UW 

RVS 13,0 ± 4,3  UW 

Qp/Qs 1,9 ± 0,9 

PmAP: pressão média da artéria pulmonar; mmHg: milímetros de 
mercúrio; RVP: resistência vascular pulmonar; RVS: resistência vascular 
sistêmica; Qp/Qs: relação entre o fluxo sanguíneo pulmonar e sistêmico 

 

Um paciente foi submetido a cinecoronariografia, evidenciando-se lesão 

moderada da artéria descendente anterior sem necessidade de tratamento 

intervencionista. 

Antes do implante do dispositivo, um paciente apresentou taquicardia 

supraventricular com frequência cardíaca acima de 150 bpm durante o 

cateterismo diagnóstico. Houve necessidade de cardioversão elétrica realizada 

com sucesso e sem complicações. 
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4.2  Avaliação ecocardiográfica das CIAs 

 

4.2.1 Características morfológicas e geométricas das CIAs no grupo 
 como um todo (n=33) 

 

O ETE2D e o ETE3D TR  foram realizados sem dificuldade técnica e com 

qualidade de imagem considerada satisfatória em todos os pacientes. Foi feito 

o diagnóstico de uma única CIA em 32 pacientes e de CIAs múltiplas em 1 

paciente. Neste paciente, foi observado um defeito maior de cerca de 10 mm 

localizado mais anteriormente e outros adicionais presentes na borda póstero-

inferior. Tal anatomia foi bem definida pela ETE3D TR (Figura 23). 

 

 

Figura 23 – Ecocardiograma transesofágico tridimensional em tempo real: 
múltiplas comunicações interatriais. Notam-se pequenas CIAs adicionais 
localizadas na porção póstero-inferior do septo (seta) adjacentes à CIA maior. 
Foto em posição anatômica (vista em face do átrio direito). VCI: veia cava 
inferior, VCS: veia cava superior 

 

Na ETE2D, os diâmetros máximo (DM2D) e o mínimo (Dm2D)  das CIAs 

foram 18,9 ± 5,5 mm (variação: 8,8 - 30,6 mm) e 15,0 ± 4,5 mm (variação: 7 – 

24,3 mm), respectivamente. O diâmetro estirado da CIA pelo balão medidor 

(DB2D) foi de 22,2 ± 6,3 mm (variação: 10 – 36 mm), o que correspondeu a um 

porcentual de estiramento de 19,5 ± 2,3% em relação ao DM2D. 
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Na ETE3D TR, os diâmetros máximo (DM3D) e o mínimo (Dm3D) das 

CIAs foram 20,4 ± 6,0 mm (variação: 10 – 33 mm) e 15,1 ± 4,8 mm (variação: 

7- 25 mm), respectivamente. O DB3D foi de 23,7 ± 5,9 mm (variação: 11- 36 

mm), o que correspondeu a um porcentual de estiramento de 19,4 ± 2,0% em 

relação ao diâmetro máximo da CIA (DM3D). A área do defeito (ACIA) e a área 

do balão medidor usado para a determinação do diâmetro estirado (AB3D) 

foram de 259,5 ± 146,3 mm2 (variação: 62- 650 mm2) e 459,3 ± 235,8 mm2 

(variação: 65 - 1051 mm2), respectivamente. 

Não houve diferenças estatísticas entre os diâmetros máximo e mínimo 

das CIAs medidos pela ETE2D e pela ETE3D TR (Tabela 3). Tampouco houve 

diferenças no diâmetro estirado e no porcentual de estiramento determinados 

por ambas as modalidades (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Medidas ecocardiográficas das CIAs dos 33 pacientes 

 ETE2D ETE3D TR p 

 Diâmetro máximo (mm) 18,9 ± 5,5 20,4 ± 6,0 0,32 

Diâmetro mínimo (mm) 15,0 ± 4,5 15,1 ± 4,8 0,92 

Diâmetro balão (mm) 22,2 ± 6,3 23,7 ± 5,9 0,34 

% Estiramento 19,5 ± 2,3 19,4 ± 2,0 0,92 

ETE2D: ecocardiograma transesofágico bidimensional; ETE3D TR: ecocardiograma 
transesofágico tridimensional em tempo real 

 

Além de não haver diferenças estatísticas entre os diâmetros da CIA 

determinados por ambos os métodos, houve uma ótima correlação entre as 

medidas. 

O máximo diâmetro do defeito medido pela ETE3D TR (DM3D) teve ótima 

correlação com o máximo diâmetro medido ao ETE2D (DM2D) (r =0,94; 

p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte equação: DM2D= 2,11 + 

(0,83x DM3D) (Gráficos 1 e 2).  
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Gráfico 1 - Correlação entre os diâmetros máximos do defeito, em milímetros, 
obtidos pelas ecocardiografia transesofágica bidimensional e tridimensional em 
tempo real (DM2D e DM3D) 

 
 

Gráfico 2 - Gráfico de Bland-Altman entre os diâmetros máximos do defeito 
obtidos pelas ecocardiografia transesofágica bidimensional e tridimensional em 
tempo real (DM2D e DM3D) 

 
A linha contínua representa o valor da média das diferenças (1,4 mm). 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças. 

 

O diâmetro mínimo do defeito medido pela ETE3D TR (Dm3D) teve muito 

boa correlação com o diâmetro mínimo medido ao ETE2D (Dm2D) (r=0,83; 

p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte equação: Dm2D = 3,3 + 

(0,70 x Dm3D) (Gráficos 3 e 4). 
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Gráfico 3 - Correlação entre os diâmetros mínimos do defeito, em milímetros, 
obtidos pelas ecocardiografia transesofágica bidimensional e tridimensional em 
tempo real (Dm2D e Dm3D) 

 

 
Gráfico 4 - Gráfico de Bland-Altman entre os diâmetros mínimos do defeito  
obtido pelas ecocardiografia transesofágica bidimensional e tridimensional em 
tempo real (Dm2D e Dm3D) 

 

A linha contínua representa a média das diferenças (0,1mm) 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças 

 



4 Resultados   40 

Quando avaliamos a correlação dos diâmetros dos balões medidos nos 

dois métodos (DB3D e DB2D), observamos que houve uma ótima correlação 

entre eles (r =0,94; p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte 

equação: DB2D (mm) = - 1,9 + (1,00 x DB3D) (Gráficos 5 e 6).  

 

Gráfico 5 - Correlação entre os diâmetros estirados com balão medidor obtidos 
pelas ecocardiografia transesofágica bidimensional e tridimensional em tempo 
real (DB2D e DB3D) 

 
 
Gráfico 6 - Gráfico de Bland-Altman entre o diâmetro estirado com balão 
medidor pelas ecocardiografia transesofágica bidimensional e tridimensional 
em tempo real (DB2D e DB3D) 

 
A linha contínua representa a média das diferenças (1,4 mm) 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças 
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4.2.2 Avaliação dos defeitos segundo a sua geometria  

 

Em relação à forma geométrica das CIAs, observamos uma relação 

Dm2D/DM2D média de 0,79 ± 0,09 (variação: 0,63- 0,96) no grupo como um 

todo. Treze pacientes apresentaram defeitos com forma elíptica (Dm2D/DM2D 

≤ 0,75) com uma relação Dm2D/DM2D de 0,70 ± 0,03 (variação: 0,63 – 0,74) 

(Figura 10). Os 20 pacientes restantes apresentavam defeitos mais circulares 

com uma relação Dm2D/DM2D de 0,85 ± 0,05 (variação: 0,77-0,95) (Figura 

24).  

 

 

Figura 24 - Ecocardiograma transesofágico tridimensional em tempo real: 
comunicação interatrial com geometria circular (Dm3D/DM3D=0,80). A: nota-se 
visão em face da CIA obtida por meio do modo 3D com magnificação. B: 
reconstrução multiplanar do defeito; D1: diâmetro máximo do defeito (DM3D); 
D2 diâmetro mínimo do defeito (Dm3D) 
 

Comparando os pacientes portadores de CIAs circulares (n=20) e 

elípticas (n=13), observamos um porcentual de estiramento com o balão 

medidor maior naqueles com defeitos circulares: 25,4 ± 2,7% versus 10,5 ± 

1,4% (p = 0,04) avaliado pelo ETE2D. Não observamos tal diferença pela 

ETE3D TR (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Medidas ecocardiográficas das CIAs circulares e elípticas, e 
porcentual de estiramento 

 
CIAs circulares 

(n=20) 

CIAs elípticas 

(n=13) 
p 

DM2D (mm) 18,0 ± 5,3 20,3 ± 5,8 0,2 

Dm2D (mm) 15,5 ± 4,8 14,4 ± 4,2 0,5 

Dm2D/DM2D 

DM3D (mm)  

Dm3D (mm) 

Dm3D/DM3D 

DB2D 

DB3D 

% de estiramento 2D 

% de estiramento 3D 

0,8 ± 0,0 

19,6 ± 6,0 

15,5 ± 5,4 

0,8 ± 0,1 

22,3 ± 6,9 

23,4 ± 6,3 

25,4 ± 2,7 

22,6 ± 2,1 

0,70 ± 0,0 

21,6 ± 6,2 

14,6 ± 4,1 

0,7 ± 0,1 

22,1 ± 5,6 

23,9 ± 5,2 

10,5 ± 1,4 

14,4 ± 1,9 

0.001 

0,3 

0,6 

0,02 

0,9 

0,8 

0,03 

0,2 

DM2D: diâmetro máximo ao ecocardiograma bidimensional; Dm2D: diâmetro mínimo ao 
ecocardiograma bidimensional; DM3D: diâmetro máximo ao ecocardiograma tridimensional em 
tempo real; Dm3D: diâmetro mínimo ao ecocardiograma  tridimensional em tempo real; DB2D: 
diâmetro do balão medidor ao ecocardiograma bidimensional; DB3D: diâmetro do balão 
medidor ao ecocardiograma tridimensional em tempo real 

 

 

4.2.3 Avaliação dos defeitos segundo a espessura e mobilidade do 
 septo interatrial 
 

Dezoito pacientes eram portadores de bordas finas e móveis ao redor do 

defeito. Os 15 restantes eram portadores de bordas espessas. Não houve 

diferença estatisticamente significativa nas medidas DM2D e Dm2D entre os 

pacientes com bordas finas e móveis, e aqueles com bordas espessas. Por 

outro lado, houve diferença estatística entre os 2 grupos no que se refere ao 

percentual de estiramento da CIA na determinação do diâmetro ETE2D (Tabela 

5). 
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Tabela 5 - Medidas ecocardiográficas das CIAs e porcentual de estiramento 
dos pacientes com bordas finas e bordas espessas 

 
Bordas finas 

(n=18) 

Bordas espessas 

(n=15) 
p 

DM2D 17,4 ± 5,5 20,8 ± 5,1 0,08 

Dm2D 14,0 ± 4,4 16,2 ± 4,4 0,15 

DM3D 18,8 ± 5,7 22,0 ± 6,2 0,13 

DB2D 21,6 ± 6,2 22,9 ± 6,7 0,56 

DB3D 22,9 ± 5,7 24,4 ± 6,2 0,48 

% estiramento 3D 25,2 ± 2,3 12,8 ± 1,5 0,08 

% estiramento 2D 

Tamanho prótese 

27,5 ± 2,8 

22,1 ± 6,1 

10,2 ± 1,1 

23,8 ± 6,4 

0,03 

0,43 

DM2D: diâmetro máximo ao ecocardiograma bidimensional; Dm2D: diâmetro mínimo ao 
ecocardiograma bidimensional; DM3D: diâmetro máximo ao ecocardiograma tridimensional em 
tempo real; Dm3D: diâmetro mínimo ao ecocardiograma tridimensional em tempo real; DB2D: 
diâmetro do balão medidor ao ecocardiograma bidimensional; DB3D: diâmetro do balão 
medidor ao ecocardiograma tridimensional em tempo real 

 

 

4.3  Análise do tamanho do dispositivo selecionado para a oclusão 
 percutânea das CIAs 
 

4.3.1 Análise em toda a amostra 

 

Foram utilizados 33  oclusores CERATM (Lifetech, Shenzhen; China) nos 

33 pacientes incluídos no estudo. O tamanho médio da prótese escolhida 

(referente ao diâmetro da cintura) foi de 22,9 ± 6,2 mm (variação: 12 – 36 mm) 

e a área média do dispositivo  utilizado (AIP) foi 441,6 ± 229,0 mm2 (variação: 

113,0 – 1017,3). 

Não houve diferença significativa entre o DB2D (22,2 ± 6,3 mm) ou o 

DB3D (23,6 ± 5,9 mm) e o diâmetro da cintura da prótese selecionada 22,9 ± 

6,2 mm (p= 0,66 e p=0,61, respectivamente). 

Após procedimento, as medidas obtidas pelo ETE3D TR na reconstrução 

multiplanar para o maior e menor diâmetro da cintura da prótese (DMFP e 

DmFP) foram de 20,3 ± 5,7 mm e 19,6 ± 5,2 mm, respectivamente. Houve 

diferença significativa entre o DMFP (20,3 ± 5,7 mm) e o diâmetro inicial da 

cintura da prótese selecionada (22,9 ± 6 mm);t(32)= 9,5; p< 0,001, r = 0,97). 

Também houve diferença significativa entre DmFP (19,6 ± 5,2 mm) e o 
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diâmetro inicial da cintura da prótese selecionada (22,9 ± 6 mm); t(32)= 10,4; 

p< 0,001, r = 0,87). Adicionalmente, o maior diâmetro final da cintura da 

prótese (DMFP) foi estatisticamente muito semelhante ao maior diâmetro da 

CIA antes do implante medido pela ETE3D TR (DM3D) (20,3 ± 5,7 mm vs 20,3 

± 6,0 mm; p= 0,972). 

Quando realizamos as análises das áreas, observamos que houve uma 

diferença significativa entre a área final da prótese (AFP = 340,5 ± 183,8 mm2) 

e a área inicial da prótese escolhida (AIC= 441,6 ± 229,0 mm2); t (32)= 7,433; 

p<0,001, r = 0,8. 

 

 

4.3.2  Análise dos pacientes segundo a geometria do defeito 

 

Comparando os pacientes portadores de CIAs circulares (n=20) e 

elípticas (n=13), observamos que não houve diferença nas diferentes medidas 

realizadas durante e após o procedimento (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Medidas ecocardiográficas das CIAs circulares e elípticas durante o 
procedimento 

 
CIAs circulares 

(n=20) 

CIAs elípticas 

(n=13) 
p 

DB2D 

DB3D 

Prótese 

AIP 

DMFP 

DmFP 

AFP 

22,3 ± 6,9 

23,4 ± 6,3 

22,8 ± 6,8 

442,4 ± 248,7 

20,1 ± 6,3 

19,3 ± 5,6 

339,4 ± 194,9 

22,1 ± 56 

23,9 ± 5,2 

23,0 ± 5,6 

440,4 ± 204,8 

20,6 ± 4,8 

20,0 ± 4,8 

351,6 ± 172,4 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 

0,8 

0,7 

0,7 

DB2D: diâmetro do balão medidor ao ecocardiograma bidimensional; DB3D: diâmetro do balão 
medidor ao ecocardiograma tridimensional em tempo real. Prótese: tamanho da prótese 
escolhida. AIP: área da prótese escolhida. DMFP: diâmetro máximo final da prótese ao 
ecocardiograma tridimensional; DmFP: diâmetro mínimo final da prótese  ao ecocardiograma  
tridimensional em tempo real; AFP: área final da prótese ao ecocardiograma  tridimensional em 
tempo real 
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4.3.2.1 Análise do grupo de pacientes com defeito circular 

 

Foram utilizados 20 oclusores CERATM (Lifetech, Shenzhen; China) nos 

20 pacientes deste subgrupo. O tamanho médio da prótese escolhida 

(referente ao diâmetro da cintura) foi de 22,8 ± 6,8 mm (variação: 12 – 36mm) e 

a área média do dispositivo  utilizado (AIC) foi 442,4 ± 248,7 mm2 (variação: 

113,0- 1017,3 mm2). 

Não houve diferença significativa entre o DB2D (22,3 ± 6,9 mm) ou o 

DB3D (23,4 ± 6,3 mm ) e o diâmetro da cintura da prótese selecionada 22,8 ± 

6,8 mm (p= 0,65 e p=0,81; respectivamente). 

Após procedimento, as medidas obtidas pelo ETE3D TR para o maior e 

menor diâmetro da cintura da prótese (DMFP e DmFP) foram 20,1 ± 6,3 mm e 

19,3 ± 5,6 mm, respectivamente. Houve diferença significativa entre o DMFP e 

o diâmetro inicial da cintura da prótese selecionada; t(32) = 9,74; p< 0,001,        

r = 0,98). Também houve diferença significativa entre o DmFP e o diâmetro 

inicial da cintura da prótese selecionada; t(19)= 8,9; p< 0,001, r = 0,98). 

Quando realizamos as das áreas, foi observada diferença significativa 

entre a área final da prótese (AFP = 339,4 ± 194,9 mm2), e a área inicial da 

prótese escolhida (AIC= 442,4 ± 248,7 mm2); t(19)= 7,1; p< 0,001, r= 0,98. 

 
 
4.3.2.2 Análise do grupo de pacientes com defeito elíptico 

 

Foram utilizados 13 oclusores CERATM (Lifetech, Shenzhen; China) nos 

13 pacientes deste subgrupo. O tamanho médio da prótese escolhida 

(referente ao diâmetro da cintura) foi de 23,1 ± 5,7 mm (variação: 14 - 30 mm) 

e a área média do dispositivo utilizado (AIC) foi 440,4 ± 204,8 mm2 (variação: 

113,0 - 907,4 mm2).  

Não houve diferença significativa entre o DB2D (22,9 ± 6,7 mm) ou o 

DB3D (24,5 ± 6,2 mm) e o diâmetro da cintura da prótese selecionada 23,07 ± 

5,6 mm (p= 0,70 e p=0,79); respectivamente. 

Após procedimento, as medidas obtidas pelo ETE3D TR para o maior e 

menor diâmetro da cintura da prótese (DMFP e DmFP) foram 20,6 ± 4,8 mm e 
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20,0 ± 4,8 mm, respectivamente. Houve diferença significativa entre o DMFP e 

o diâmetro inicial da cintura da prótese selecionada (23,0 ± 5,6 mm); t(12)=4,4; 

p< 0,001, r= 0,93). Também houve diferença significativa entre o DmFP e o 

diâmetro inicial da cintura da prótese selecionada; t(12)= 5,4; p< 0,001,              

r = 0,93). 

Quando realizamos as análises das áreas, foi observada diferença 

significativa entre a área final da prótese (AFP = 351,0 ± 172,4 mm2), e a área 

inicial da prótese escolhida (AIC= 440,4 ± 204,8); t (12)= 3,91; p<0,001,          

r= 0,92. 

 

 

4.3.3 Análise do grupo de pacientes segundo as características das 
 bordas do defeito 

 

Na avaliação dos pacientes portadores de CIAs com bordas espessas 

(n=15) e bordas finas (n=18), observamos que não houve diferença nas 

medidas realizadas durante e após o procedimento (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Medidas ecocardiográficas das CIAs com bordas espessas e finas 
durante o procedimento 

 
Bordas espessas 

(n=15) 

Bordas finas 

(n=18) 
p 

DB2D 

DB3D 

Prótese 

AIP 

DMFP 

DmFP 

AFP 

22,9 ± 6,7 

24,5 ± 6,2 

23,8 ± 6,4 

477,8 ± 234,3 

21,2 ± 6,0 

20,5,3 ± 4,8 

376,0 ± 197,6 

21,6 ± 6,1 

22,9 ± 6,1 

22,1 ± 6,1 

411,4 ± 223,0 

19,5 ± 5,4 

18,8 ± 4,8 

311,0 ± 171,4 

0,9 

0,9 

0,4 

0,4 

0,4 

0,3 

0,3 

DB2D: diâmetro do balão medidor ao ecocardiograma bidimensional; DB3D: diâmetro do balão 
medidor ao ecocardiograma tridimensional em tempo real. Prótese: tamanho da prótese 
escolhida. AIP: área da prótese escolhida. DMFP: diâmetro máximo final da prótese  ao 
ecocardiograma tridimensional; DmFP: diâmetro mínimo final da prótese  ao ecocardiograma  
tridimensional em tempo real; AFP: área final da prótese  ao ecocardiograma tridimensional em 
tempo real 
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4.3.4 Análise do grupo de pacientes com bordas espessas 

 

Foram utilizados 15 oclusores CERATM (Lifetech, Shenzhen; China) nos 

15 pacientes deste subgrupo. O tamanho médio da prótese escolhida 

(referente ao diâmetro da cintura) foi de 23,8± 6,4 mm (variação: 12- 34 mm) e 

a área média do dispositivo utilizado (AIC) foi 477,8 ± 234,3 mm2 (variação: 

113,0 - 907,4 mm2). 

Não houve diferença significativa entre o DB2D (22,9 ± 6,7 mm) ou o 

DB3D (24,5 ± 6,2 mm) e o diâmetro da cintura da prótese selecionada 23,8 ± 

6,4 mm (p= 0,70 e p=0,79); respectivamente. 

Após procedimento, as medidas obtidas pelo ETE3D TR para o maior e 

menor diâmetro da cintura da prótese (DMFP e DmFP) foram 21,2 ± 6,0 mm e 

20,5 ± 4,8 mm, respectivamente. Houve diferença significativa entre o DMFP e 

o diâmetro inicial da cintura da prótese selecionada; t(14)= 6,56; p< 0,001,         

r = 0,97). Também houve diferença significativa entre o DmFP e o diâmetro 

inicial da cintura da prótese selecionada (23,8 ± 6,4 mm) t(14)= 7,69; p< 0,001, 

r = 0,96). 

Quando realizamos as análises das áreas, foi observada diferença 

significativa entre a área final da prótese (AFP = 376,0 ± 197,6 mm2), e a área 

inicial da prótese escolhida (AIC= 477,8 ± 234,3 mm2); t(14)= 5,36; p<0,001, r= 

0,95. 

 

 

4.3.5 Análise do grupo de pacientes com bordas finas. 

 

Foram utilizados 18 oclusores CERATM (Lifetech, Shenzhen; China) nos 

18 pacientes deste subgrupo. O tamanho médio da prótese escolhida 

(referente ao diâmetro da cintura) foi de 22,1 ± 6,1 mm (variação: 12 – 36 mm) 

e a área média do dispositivo utilizado (AIC) foi 411,4 ± 223,0 mm2 (variação: 

113,0 - 1017,3 mm2). 
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Não houve diferença significativa entre o DB2D (21,6 ± 6,2 mm) ou o 

DB3D (22,9 ± 6,1 mm) e o diâmetro da cintura da prótese selecionada 22,1 ± 

6,1 mm (p= 0,65 e p=0,81; respectivamente). 

Após procedimento, as medidas obtidas pelo ETE3D TR para o maior e 

menor diâmetro da cintura da prótese (DMFP e DmFP) foram 19,5 ± 5,4 mm e 

18,8 ± 4,8 mm, respectivamente. Houve diferença significativa entre o DMFP e 

o diâmetro inicial da cintura da prótese selecionada;  t(17)= 6,8; p< 0,001, r = 

0,97). Também houve diferença significativa entre o DmFP e o diâmetro inicial 

da cintura da prótese selecionada; t(17)= 7,00; p< 0,001, r = 0,96). 

Quando realizamos as análises das áreas, foi observada diferença 

significativa entre a área final da prótese (AFP = 311,0 ± 171,4 mm2), e a área 

inicial da prótese escolhida (AIC= 411,4 ± 223,0 mm2);t (17)= 5,621; p<0,001, 

r= 0,96. 

 

 

4.4  Variáveis ecocardiográficas preditivas da ótima seleção do 
 dispositivo  
 

4.4.1 Análise da amostra como um todo (n=33) 

 

Na tentativa de identificar uma variável que pudesse substituir o diâmetro 

estirado do balão (método padrão-ouro) para a ótima escolha do dispositivo, 

uma série de correlações lineares foram realizadas. 

O diâmetro máximo do defeito medido pela ETE2D (DM2D) teve 

correlação muito boa com o diâmetro estirado do balão (DB2D) medido à 

ETE2D (r =0,86; p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte 

equação: DB2D (mm) = 2,4 + (1 x DM2D) (Gráficos 7 e 8). 
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Gráfico 7 - Correlação entre o diâmetro máximo do defeito (DM2D)  e o 
diâmetro estirado do balão (DB2D) medidos pela ecocardiografia 
transesofágica bidimensional 

 
 

Gráfico 8 - Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito (DM2D) e 
o diâmetro estirado do balão (DB2D) medidos pela ecocardiografia 
transesofágica bidimensional 

 
A linha contínua representa a média das diferenças 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças 

 

O diâmetro máximo do defeito medido à ETE3D TR (DM3D) teve ótima 

correlação com o diâmetro estirado do balão (DB2D) medido à ETE2D (r =0,91; 

p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte equação: DB2D (mm) = 

2,9 + (0,9 x DM3D) (Gráficos 9 e 10). 
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Gráfico 9 - Correlação entre o diâmetro máximo do defeito obtido pela 
ecocardiografia transesofágica tridimensional em tempo real (DM3D)  e o 
diâmetro estirado do balão (DB2D) medido pela ecocardiografia transesofágica 
bidimensional 

 
 
Gráfico 10 - Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito (DM3D) e 
o diâmetro estirado do balão (DB2D) medidos pelas ecocardiografia 
transesofágica bidimensional e tridimensional 

 
A linha contínua representa a média das diferenças. 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças 

 

Como em última análise, devemos identificar uma variável para ótima 

seleção do tamanho do dispositivo, mais algumas correlações foram 

realizadas. 



4 Resultados   51 

O diâmetro máximo do defeito medido à ETE3D TR (DM3D) teve ótima 

correlação com o diâmetro da cintura da prótese selecionada (r=0,90; 

p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte equação:  

Prótese (mm) = 4,2 + (0,9 x DM3D) (Gráficos 11 e 12). 

 

Gráfico 11 - Correlação entre o diâmetro máximo do defeito obtido pela 
ecocardiografia transesofágica tridimensional em tempo real (DM3D) e o 
tamanho da prótese escolhida (diâmetro da cintura) 

 
 

Gráfico 12 - Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito (DM3D) 
medido pela ecocardiografia transesofágica tridimensional em tempo real e 
tamanho da prótese escolhida (diâmetro da cintura) 

 
A linha contínua representa a média das diferenças 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças 
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O diâmetro máximo do defeito medido à ETE2D (DM2D) apresentou 

correlação muito boa com o diâmetro da cintura da prótese selecionada 

(r=0,86; p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte equação: 

Prótese (mm) = 4,6 + (1 x DM2D) (Gráficos 13 e 14). 

 
Gráfico 13 - Correlação entre o diâmetro máximo do defeito obtido pela 
ecocardiografia transesofágica bidimensional (DM2D) e o tamanho da prótese 
escolhida (diâmetro da cintura em milímetros) 

 
 
Gráfico 14 - Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito (DM2D) 
medido pela ecocardiografia transesofágica bidimensional e tamanho da 
prótese escolhida (diâmetro da cintura) 

 
A linha contínua representa a média das diferenças. 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças. 
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Na análise da área do defeito (ACIA), observou-se que houve uma muito 

boa correlação entre esta e o diâmetro da cintura do dispositivo escolhido 

(r=0,83; p<0,001) com uma regressão linear definida pela equação: Tamanho 

da prótese (mm) = 13,7 + ( 0,04 x ACIA) (Gráfico 15). 

 

Gráfico 15 - Correlação entre a área do defeito (ACIA) obtido pela 
reconstrução multiplanar do ETE3D TR e o diâmetro da cintura da prótese 
escolhida 

 

Também houve uma muito boa correlação entre a área da CIA (ACIA) e a 

área da prótese escolhida (AIP) (r=0,83; p<0,001) com uma regressão linear 

definida pela equação: AIP (mm2)= 99,50 + (1,31 x ACIA) (Gráfico 16). 
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Gráfico 16 - Correlação entre a área do defeito (ACIA) obtido pela 
reconstrução multiplanar do ETE3D TR e a  área da prótese escolhida (AIP) 

 

 

 

4.4.2 Análise no grupo de pacientes com bordas espessas (n=15). 

 

Na tentativa de identificar uma variável que pudesse substituir o diâmetro 

estirado do balão (método padrão-ouro) para a ótima escolha do dispositivo 

nos pacientes com bordas espessas ao redor do defeito, uma série de 

correlações lineares foram novamente realizadas. 

O diâmetro máximo do defeito medido pela ETE2D (DM2D) teve ótima 

correlação com o diâmetro estirado do balão (DB2D) medido à ETE2D (r =0,91; 

p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte equação: DB2D (mm) = 

-1,7 + (1,2 x DM2D) (Gráficos 17 e 18). 
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Gráfico 17 - Correlação entre o diâmetro máximo do defeito (DM2D) e o 
diâmetro estirado do balão (DB2D) medidos pela ecocardiografia 
transesofágica bidimensional em pacientes com bordas espessas 

 
 

Gráfico 18 - Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito (DM2D) e 
o diâmetro estirado do balão (DB2D) medidos pela ecocardiografia 
transesofágica bidimensional em pacientes com bordas espessas 

 
A linha continua representa a média das diferenças 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças 

 

O diâmetro máximo do defeito medido à ETE3D TR (DM3D) teve ótima 

correlação com o diâmetro estirado do balão (DB2D) medido à ETE2D (r =0,96; 

p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte equação: DB2D (mm)= 

0,4 + (1,0 x DM3D) (Gráficos 19 e 20). 
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Gráfico 19 - Correlação entre o diâmetro máximo do defeito obtido pela 
ecocardiografia tridimensional em tempo real (DM3D) e o diâmetro estirado do 
balão (DB2D) medido pela ecocardiografia transesofágica bidimensional em 
pacientes com bordas espessas 

 
 
Gráfico 20 - Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito (DM3D) e 
o diâmetro estirado do balão (DB2D) medidos pelas ecocardiografia 
transesofágica bidimensional e tridimensional em pacientes com bordas 
espessas 

 
A linha contínua representa a média das diferenças. 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças. 

 

Como em última análise, devemos identificar uma variável para ótima 

seleção do tamanho do dispositivo, mais algumas correlações foram realizadas 

neste grupo de pacientes com bordas espessas. 
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O diâmetro máximo do defeito medido à ETE3D TR (DM3D) teve ótima 

correlação com o diâmetro da cintura da prótese selecionada (r=0,96; 

p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte equação: Prótese (mm) 

= 1,8 + (1,00 x DM3D) (Gráficos  21 e 22). 

 

Gráfico 21 - Correlação entre o diâmetro máximo do defeito obtido pela 
ecocardiografia tridimensional em tempo real (DM3D) e o tamanho da prótese 
escolhida (diâmetro da cintura) em pacientes com bordas espessas 

 
 

Gráfico 22 - Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito (DM3D) 
medido ao pela ecocardiografia tridimensional em tempo real e tamanho da 
prótese escolhida (diâmetro da cintura) em pacientes com bordas espessas 

 
A linha contínua representa a média das diferenças. 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças. 
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O diâmetro máximo do defeito medido à ETE2D (DM2D) apresentou 

também uma ótima correlação com o diâmetro da cintura da prótese 

selecionada (r=0,939; p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte 

equação: Prótese (mm) = -0,6+ (1,2 x DM2D) (Gráficos 23 e 24). 

 

Gráfico 23 - Correlação entre o diâmetro máximo do defeito obtido pela 
ecocardiografia transesofágica bidimensional (DM2D) e o tamanho da prótese 
escolhida (diâmetro da cintura) em pacientes com bordas espessas 

 
 
Gráfico 24 - Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito (DM2D) 
medido pela ecocardiografia transesofágica bidimensional e tamanho da 
prótese escolhida (diâmetro da cintura) em pacientes com bordas espessas 

 
A linha contínua representa a média das diferenças. 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças. 
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Na análise da área do defeito (ACIA) neste subgrupo, observou-se que 

houve uma boa correlação entre esta e o diâmetro da cintura da prótese 

escolhida (r=0,79; p<0,001) com uma regressão linear definida pela equação: 

Tamanho prótese (mm) =14 +(0.3 x ACIA) (Gráfico 25). 

 

Gráfico 25 - Correlação entre a área do defeito (ACIA) obtido pela 
reconstrução multiplanar do ETE3D TR e o diâmetro da cintura da prótese 
escolhida nos pacientes com borda espessa 

 
 

Adicionalmente, houve uma muito boa correlação entre a área da CIA 

(ACIA) e a área da prótese escolhida (AIP) (r=0,80; p<0,001) com uma 

regressão linear definida pela equação: AIP (mm2)= 116,2 + (1,2 x ACIA) 

(Gráfico 26). 
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Gráfico 26 - Correlação entre a área do defeito (ACIA) obtido pela 
reconstrução multiplanar do ETE3D TR e a  área da prótese escolhida (AIP) 
nos pacientes com borda espessa 

 
 

 

4.4.3 Análise do grupo de pacientes com bordas finas e móveis (n=18) 

 

Na tentativa de identificar uma variável que pudesse substituir o diâmetro 

estirado do balão (método padrão-ouro) para a escolha do dispositivo neste 

grupo de pacientes mais desafiadores, uma série de correlações lineares 

foram, novamente, realizadas. 

O diâmetro máximo do defeito medido pela ETE2D (DM2D) teve muito 

boa correlação com o diâmetro estirado do balão (DB2D) medido à ETE2D (r 

=0,85; p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte equação:  

DB2D (mm) = 4,9+ (0,9 x DM2D) (Gráficos 27 e 28). 

 



4 Resultados   61 

Gráfico 27 - Correlação entre o diâmetro máximo do defeito (DM2D) e o 
diâmetro estirado do balão (DB2D) medidos pela ecocardiografia 
transesofágica bidimensional em pacientes com bordas finas 

 
 

Gráfico 28 - Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito (DM2D) e 
o diâmetro estirado do balão (DB2D) medidos pela ecocardiografia 
transesofágica bidimensional em pacientes com bordas finas 

 
A linha contínua representa a média das diferenças 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças 

 

O diâmetro máximo do defeito medido à ETE3D TR (DM3D) teve também 

muito boa correlação com o diâmetro estirado do balão (DB2D) medido à 

ETE2D (r =0,88; p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte 

equação: DB2D (mm) = 3,5 + (1 x DM3D) (Gráficos 29 e 30).  
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Gráfico 29 - Correlação entre o diâmetro máximo do defeito obtido pela 
ecocardiografia transesofágica tridimensional em tempo real (DM3D) e o 
diâmetro estirado do balão (DB2D) medido pela ecocardiografia transesofágica 
bidimensional em pacientes com bordas finas 

 
 
Gráfico 30 - Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito (DM3D) e 
o diâmetro estirado do balão (DB2D) medidos pelas ecocardiografia 
transesofágica bidimensional e tridimensional em pacientes com bordas finas 

 
A linha contínua representa a média das diferenças (- 2,7). 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças. 

 

Como em última análise, devemos identificar uma variável para ótima 

seleção do tamanho do dispositivo, mais algumas correlações foram realizadas 

neste grupo de pacientes com bordas finas e móveis. 
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O diâmetro máximo do defeito medido à ETE3D TR (DM3D) teve muito 

boa correlação com o diâmetro da cintura da prótese selecionada (r=0,83; 

p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte equação: Prótese (mm) 

= 5,2 + (0,9 x DM3D) (Gráficos 31 e 32). 

 

Gráfico 31 - Correlação entre o diâmetro máximo do defeito obtido pela 
ecocardiografia transesofágica tridimensional em tempo real (DM3D) e o  
tamanho da prótese escolhida (diâmetro da cintura) em pacientes com bordas 
finas 

 
 
Gráfico 32 - Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito (DM3D) 
medido pela ecocardiografia transesofágica tridimensional em tempo real e 
tamanho da prótese escolhida (diâmetro da cintura) em pacientes com bordas 
finas 

 
A linha contínua representa a média das diferenças. 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças. 
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O diâmetro máximo do defeito medido à ETE2D (DM2D) apresentou 

também uma muito correlação com o diâmetro da cintura da prótese 

selecionada (r=0,80; p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte 

equação: Prótese (mm) = 6,6+ (0,9 x DM2D) (Gráficos 33 e 34). 

 
Gráfico 33 - Correlação entre o diâmetro máximo do defeito obtido pela 
ecocardiografia transesofágica bidimensional (DM2D) e o tamanho da prótese 
escolhida (diâmetro da cintura) em pacientes com bordas finas 

 
 
Gráfico 34 - Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito (DM2D) 
medido pela ecocardiografia transesofágica bidimensional e tamanho da 
prótese escolhida (diâmetro da cintura) em pacientes com bordas finas 

 
A linha contínua representa a média das  diferenças. 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças. 
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Na análise da área do defeito (ACIA) neste subgrupo, observou-se que 

houve uma muito boa correlação entre esta e o diâmetro da cintura da prótese 

escolhida (r= 0,85; p<0,001) com uma regressão linear definida pela equação: 

Tamanho da prótese (mm) = 13,3 +(0,03 x ACIA) (Gráfico 35). 

 

Gráfico 35 - Correlação entre a área do defeito (ACIA) obtido pela 
reconstrução multiplanar do ETE3D TR e o diâmetro da cintura da prótese 
escolhida nos pacientes com bordas finas 

 
 

Houve, também, uma correlação muito boa entre a área da CIA (ACIA) e 

a área da prótese escolhida (AIP) (r=0,84; p<0,001) com uma regressão linear 

definida pela equação: AIP (mm2)= 86,1+ (1,4 x ACIA) (Gráfico 36). 
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Gráfico 36 - Correlação entre a área do defeito (ACIA) obtido pela 
reconstrução multiplanar do ETE3D TR e a área da prótese escolhida (AIP) nos 
pacientes com borda fina 

 
 

 

4.4.4 Análise no grupo de pacientes com geometria circular (n=20) 

 

Na tentativa de identificar uma variável que pudesse substituir o diâmetro 

estirado do balão (método padrão ouro) para a ótima escolha do dispositivo 

nos pacientes, geometria circular do defeito, uma série de correlações lineares 

foram, novamente, realizadas. 

O diâmetro máximo do defeito medido pela ETE2D (DM2D) teve muito 

boa correlação com o diâmetro estirado do balão (DB2D) medido à ETE2D (r 

=0,88; p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte equação: DB2D 

(mm) = 1,4+ (1,1 x DM2D) (Gráficos 37 e 38). 

 



4 Resultados   67 

Gráfico 37 - Correlação entre o diâmetro máximo do defeito (DM2D) e o 
diâmetro estirado do balão (DB2D) medidos pela ecocardiografia 
transesofágica bidimensional em pacientes com CIA circular 

 
 

Gráfico 38 - Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito (DM2D) e 
o diâmetro estirado do balão (DB2D) medidos pela ecocardiografia 
transesofágica bidimensional em pacientes com CIA circular 

 
A linha contínua representa a média das diferenças 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças 

 

O diâmetro máximo do defeito medido à ETE3D TR (DM3D) teve ótima 

correlação com o diâmetro estirado do balão (DB2D) medido à ETE2D (r =0,91; 

p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte equação: DB2D (mm) = 

1,6 + (1,00 x DM3D) (Gráficos 39 e 40). 
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Gráfico 39 - Correlação entre o diâmetro máximo do defeito medido pela 
ecocardiografia transesofágica tridimensional em tempo real (DM3D) e o 
diâmetro estirado do balão (DB2D) medido pela ecocardiografia transesofágica 
bidimensional em pacientes com CIA circular 

 
 
Gráfico 40 - Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito medido 
pela ecocardiografia transesofágica tridimensional em tempo real (DM3D) e o 
diâmetro estirado do balão (DB2D) medido pela ecocardiografia transesofágica 
bidimensional em pacientes com CIA circular 

 
A linha contínua representa a média das diferenças 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças 

 

Como em última análise, devemos identificar uma variável para ótima 

seleção do tamanho do dispositivo, mais algumas correlações foram realizadas 

neste grupo de pacientes com defeitos circulares. 
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O diâmetro máximo do defeito medido à ETE3D TR (DM3D) teve  

correlação muito boa com o diâmetro da cintura da prótese selecionada 

(r=0,88; p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte equação:          

Prótese (mm) = 3,2 + (1x DM3D) (Gráficos 41 e 42). 

 
Gráfico 41 - Correlação  entre o diâmetro máximo do defeito obtido pela 
ecocardiografia transesofágica tridimensional em tempo real (DM3D) e o 
tamanho da prótese escolhida (diâmetro da cintura) em pacientes com defeito 
circular 

 
 
Gráfico 42 - Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito (DM3D) 
medido pela ecocardiografia transesofágica tridimensional em tempo real e 
tamanho da prótese escolhida (diâmetro da cintura) em pacientes com defeito 
circular 

 
A linha contínua representa a média das  diferenças. 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças. 
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O diâmetro máximo do defeito medido à ETE2D (DM2D) apresentou  

também uma ótima correlação com o diâmetro da cintura da prótese 

selecionada (r=0,87; p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte 

equação: Prótese (mm) = 2,7+ (1,1 x DM2D) (Gráficos 43 e 44). 

 

Gráfico 43 - Correlação entre o diâmetro máximo do defeito obtido pela 
ecocardiografia transesofágica bidimensional (DM2D) e o tamanho da prótese 
escolhida (diâmetro da cintura) em pacientes com defeito circular 

 
 
Gráfico 44 - Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito (DM2D) 
medido pela ecocardiografia transesofágica bidimensional e tamanho da 
prótese escolhida (diâmetro da cintura) em pacientes com defeito circular 

 
A linha contínua representa a média das  diferenças. 
As linhas tracejadas representam  a média ± 2 desvios padrões das diferenças. 
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Na análise da área do defeito (ACIA) neste subgrupo, observou-se que 

houve uma boa correlação entre esta e o diâmetro da cintura da prótese 

escolhida (r= 0,79; p<0.001) com uma regressão linear definida pela equação: 

Tamanho da prótese (mm) = 14,3 + (0,03 x ACIA) (Gráfico 45). 

 
Gráfico 45 - Correlação entre a área do defeito (ACIA) obtido pela 
reconstrução multiplanar do ETE3D TR e o diâmetro da cintura da prótese 
escolhida nos pacientes com defeito circular 

 
 
Houve, também, uma boa correlação entre a área da CIA (ACIA) e a área 

da prótese escolhida (AIP) (r=0,80; p<0.001) com uma regressão linear 

definida pela equação: AIP (mm2) = 125 + (1,3 x ACIA) (Gráfico 46). 
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Gráfico 46 - Correlação entre a área do defeito (ACIA) obtido pela 
reconstrução multiplanar do ETE3D TR e a área da prótese escolhida (AIP) nos 
pacientes com defeito circular 

 
 

 

4.4.5 Análise no grupo de pacientes com geometria elíptica (n=13). 

 

Na tentativa de identificar uma variável que pudesse substituir o diâmetro 

estirado do balão (método padrão-ouro) para a ótima escolha do dispositivo 

nos pacientes geometria circular do defeito, uma série de correlações lineares 

foram, novamente, realizadas. 

O diâmetro máximo do defeito medido pela ETE2D (DM2D) teve ótima 

correlação com o diâmetro estirado do balão (DB2D) medido à ETE2D (r =0,92; 

p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte equação: DB2D (mm) = 

4 + (0,9 x DM2D) (Gráficos 47 e 48). 
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Gráfico 47 - Correlação entre o diâmetro máximo do defeito (DM2D) e o 
diâmetro estirado do balão (DB2D) medidos pela ecocardiografia 
transesofágica bidimensional em pacientes com CIA elíptica 

 
 

Gráfico 48 – Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito (DM2D) 
e o diâmetro estirado do balão (DB2D) medidos pela ecocardiografia 
transesofágica bidimensional em pacientes com CIA elíptica 

 
A linha contínua representa a média das diferenças. 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças. 

 

O diâmetro máximo do defeito medido à ETE3D TR (DM3D) teve ótima 

correlação com o diâmetro estirado do balão (DB2D) medido à ETE2D (r =0,96; 

p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte equação: DB2D (mm) = 

3,3 + (0,9 x DM3D) (Gráficos 49 e 50). 



4 Resultados   74 

Gráfico 49 - Correlação entre o diâmetro máximo do defeito medido pela 
ecocardiografia transesofágica tridimensional em tempo real (DM3D) e o 
diâmetro estirado do balão (DB2D) medido pela ecocardiografia transesofágica 
bidimensional em pacientes com CIA elíptica 

 
 
Gráfico 50 - Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito medido 
pela ecocardiografia transesofágica tridimensional em tempo real (DM3D) e o 
diâmetro estirado do balão (DB2D) medido pela ecocardiografia transesofágica 
bidimensional em pacientes com CIA elíptica 

 
A linha contínua representa a média das diferenças 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças 

 

Como em última análise, devemos identificar uma variável para ótima 

seleção do tamanho do dispositivo, mais algumas correlações foram realizadas 

neste grupo de pacientes com defeitos circulares. 
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O diâmetro máximo do defeito medido à ETE3D TR(DM3D) teve ótima 

correlação com o diâmetro da cintura da prótese selecionada (r=0,96; 

p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte equação: Prótese (mm) 

= 4,6 + (0,85 x DM3D) (Gráficos 51 e 52). 

 
Gráfico 51 - Correlação entre o diâmetro máximo do defeito obtido pela 
ecocardiografia transesofágica tridimensional em tempo real (DM3D) e o 
tamanho da prótese escolhida (diâmetro da cintura) em pacientes com defeito 
elíptico 

 
 
Gráfico 52 - Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito (DM3D) 
medido pela ecocardiografia transesofágica tridimensional em tempo real e 
tamanho da prótese escolhida (diâmetro da cintura) em pacientes com defeito 
elíptico 

 
A linha contínua representa a média das  diferenças 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças 
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O diâmetro máximo do defeito medido à ETE2D (DM2D) apresentou  uma 

correlação muito boa com o diâmetro da cintura da prótese selecionada 

(r=0,89; p<0,001). A regressão linear foi definida pela seguinte equação: 

Prótese (mm) = 5,6+ (0,8 x DM2D) (Gráficos 53 e 54). 

 

Gráfico 53 - Correlação entre o diâmetro máximo do defeito obtido pela 
ecocardiografia transesofágica bidimensional (DM2D) e o tamanho da prótese 
escolhida (diâmetro da cintura) em pacientes com defeito elíptico 

 
 
Gráfico 54 - Gráfico de Bland-Altman do diâmetro máximo do defeito (DM2D) 
medido pela ecocardiografia transesofágica bidimensional e tamanho da 
prótese escolhida (diâmetro da cintura) em pacientes com defeito circular 

 
A linha contínua representa a média das diferenças 
As linhas tracejadas representam a média ± 2 desvios padrões das diferenças 
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Na análise da área do defeito (ACIA) neste subgrupo, observou-se que 

houve uma ótima correlação entre esta e o diâmetro da cintura da prótese 

escolhida (r= 0,91; p<0,001) com uma regressão linear definida pela equação: 

Tamanho da prótese (mm) = 12,2 + (0,04 x ACIA) (Gráfico 55). 

 
Gráfico 55 - Correlação entre a área do defeito (ACIA) obtido pela 
reconstrução multiplanar do ETE3D TR e o diâmetro da cintura da prótese 
escolhida nos pacientes com defeito elíptico 

 
 

Houve, também, uma ótima correlação entre a área da CIA (ACIA) e a 

área da prótese escolhida (AIP) (r=0,91; p<0.001) com uma regressão linear 

definida pela equação: AIP= 40 + (1,4 x ACIA) (Gráfico 56). 
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Gráfico 56 - Correlação entre a área do defeito (ACIA) obtido pela 
reconstrução multiplanar do ETE3D TR e a  área da prótese escolhida (AIP) 
nos pacientes com defeito elíptico 

 
 

 

4.5  Desfechos dos procedimentos do fechamento percutâneo das  CIAs 
na amostra como um todo (n=33) 
 

Em todos os pacientes, a ETE2D com mapeamento de fluxo em cores 

mostrou oclusão total do defeito imediatamente após a liberação do dispositivo. 

Não foram observados fluxos residuais pela malha da prótese. Não houve 

complicações como derrames ou interferência com o funcionamento das valvas 

atrioventriculares, seio coronário e veia pulmonar superior direita. 

Todos os pacientes receberam alta hospitalar no dia seguinte do 

procedimento e não houve complicações na recuperação pós-operatória. A 

ETT, realizada antes da alta, confirmou a oclusão total do defeito em todos os 

pacientes e ausência de complicações. 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

5.1  Comentários gerais 

 

Este trabalho é pioneiro em avaliar o papel da ecocardiografia 

tridimensional em tempo real para ótima seleção do dispositivo para o 

fechamento percutâneo da CIA. É importante lembrar que a população aqui 

estudada é composta de adultos de meia idade com CIAs de tamanho 

moderado e sem hipertensão arterial pulmonar significativa. Tal amostra de 

pacientes não é representativa de todos os portadores de CIA, já que, hoje, 

a maior parte dos casos de CIA é diagnosticada na faixa etária       

pediátrica136-138. Mesmo assim, a CIA é ainda a cardiopatia congênita, mais 

frequentemente, diagnosticada na vida adulta devido à baixa frequência e 

intensidade dos sintomas na infância e adolescência46,139-141. Por 

conseguinte, a oclusão percutânea da CIA em adultos é um dos 

procedimentos mais frequentemente realizados em laboratórios de 

hemodinâmica que lidam com cardiopatias congênitas e estruturais, o que 

reforça a importância deste estudo.  

Neste experimento, realizamos as medidas da CIA e a seleção do 

dispositivo para implante da prótese seguindo as técnicas que são 

consideradas padrão-ouro. Desta forma, usamos a ETE2D para mensuração 

do defeito e determinação de seu diâmetro estirado para a ótima escolha do 

dispositivo. Posteriormente, pudemos identificar algumas variáveis obtidas 

pelo uso concomitante da ETE3D TR que, provavelmente, possibilitam a 

ótima seleção do tamanho do dispositivo. 
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5.2 Mensuração e características anatômicas do defeito obtidas pelas 
ETE2D e ETE3D TR em condições basais. 

 

Nesta casuística, observamos que os diâmetros da CIA observados 

tanto pela ETE2D como pela ETE3D TR foram, estatisticamente, 

semelhantes, mostrando ótima correlação e concordância, com uma média 

das diferenças menor que 1,4 mm no grupo como um todo. Provavelmente, 

esta diferença não tem significado clínico e pode ser tolerada nesta 

população de pacientes. Adultos possuem dimensões do átrio esquerdo 

suficientes para “acomodar” dispositivos discretamente maiores. Além disto, 

as medidas do maior diâmetro da CIA obtidas pela ETE3D TR foram 

ligeiramente maiores do que aquelas obtidas pela ETE2D, porém sem 

diferença estatística significante. Provavelmente, a visualização do defeito 

de frente permite melhor apreciação da anatomia durante todo o ciclo 

cardíaco resultando em medidas pouco maiores. Tais achados coincidem 

com os previamente encontrados na literatura62,67,119. 

Neste estudo, a ETE3D TR permitiu uma clara visualização da 

morfologia dos defeitos em todos os casos, sendo possível classificá-los 

entre circulares e elípticos. Observamos que 60,6% das CIAs possuíam 

formato circular, com diâmetros maior e menor semelhantes na visão em 

face. Tais achados estão em linha com aqueles publicados por Roberson e 

colaboradores, que avaliaram 50 pacientes portadores de CIA tipo ostium 

secundum por meio da ETE3D TR e evidenciaram 88% defeitos com 

aspecto circular130. A avaliação da geometria do defeito pode ter importância 

na hora da escolha do tamanho do dispositivo, como também foi analisado 

por Seo e colaboradores132, e será discutido abaixo. 

A espessura do septo interatrial é um outro fator importante na ótima 

seleção do dispositivo. É sabido que esta característica varia em condições 

normais ou patológicas98-104. O septo (principalmente o septum primum) 

pode se apresentar como uma estrutura muito fina com movimentação de 

amplitude variável durante o clico cardíaco, por vezes, assumindo 

proporções aneurismáticas142. Por outro lado, pode haver aumento 

progressivo da espessura do septo, por vezes, com depósito significativo de 
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tecido gorduroso constituindo os chamados septos lipomatosos143-145. No 

nosso estudo, 18 pacientes (54,5%) possuíam septos considerados finos e 

móveis, os restantes possuíam septos espessos. Nenhum paciente 

apresentava aneurismas do septo interatrial, devido à amostra pequena de 

pacientes. Como discutiremos a seguir, tais características tiveram influência 

na ótima seleção do dispositivo, o que é pouco explorado na literatura. 

Optamos pela modalidade 2D para definição da espessura do septo 

interatrial porque, nos pacientes portadores de septos finos, a avaliação pela 

ETE3D TR pode ficar prejudicada devido a algumas zonas de perda de 

imagem (dropout). 

 

 

5.3  Uso da técnica padrão-ouro para seleção do dispositivo 

 

Neste estudo, a escolha da prótese foi determinada por técnicas já 

consagradas (padrão-ouro) usando o balão medidor complacente insuflado 

até a parada de fluxo pela CIA. A medida do diâmetro estirado foi 

semelhante nos 2 métodos empregados: ETE2D e ETE3D TR. A medida na 

ETE 2D determinou o tamanho da cintura da prótese escolhida que teve 

diâmetro estatisticamente semelhante afastando a possibilidade de super ou 

subdimensionamentos do dispositivo. Interessante notar que o percentual de 

estiramento do defeito à ETE2D no grupo como um todo foi cerca de 20%. 

Por outro lado, nos pacientes com bordas espessas ou com forma elíptica, 

este valor foi ao redor de 10%. Tal observação indica um comportamento 

diferente nestes pacientes: septos menos distensíveis nos casos com 

bordas espessas e aparecimento precoce da parada de fluxo no grupo de 

defeitos elípticos. Isto se contrapõe à orientação de alguns autores91,93,95 de 

preconizarem a colocação de próteses que sejam 30% maiores que o maior 

diâmetro da CIA, sem fazer referência às características do septo ou à 

morfologia do defeito. Talvez esta orientação, quando aplicada nestes 

subgrupos, resulte em um superdimensionamento da prótese, com 

possibilidade de desencadeamento de arritmias por distensão do tecido do 



5 Discussão   83 

septo interatrial, de dificuldades na endotelização da prótese e até de 

ocorrência de erosão35,146.  

A ETE3D TR também mostrou pequena diferença no percentual de 

estiramento nos subgrupos de pacientes com bordas finas versus espessas 

(25,2 ± 2,3 vs 12,8 ± 1,5%) e com geometria circular versus elípticas (22,6 ± 

2,1 vs 14,4 ± 1 %), porém não houve significância estatística em nenhum 

destes subgrupos (p=0,08 e p=0,2; respectivamente). Uma possível 

explicação para este achado reside no fato da ETE3D TR permitir avaliar o 

diâmetro da cintura do balão medidor em diferentes eixos determinando a 

maior medida dessa. Por outro lado, na ETE2D, o balão é medido no seu 

eixo longitudinal podendo nem sempre corresponder a seu real maior 

diâmetro (Figuras 14 e 20). 

Como esperávamos e observado na literatura vigente59,85,147-150, 

utilizando-se o padrão-ouro para escolha do dispositivo, observamos 

desfechos clínicos satisfatórios no implante em todos pacientes com bom 

posicionamento do dispositivo e ausência de fluxo residual.  

 

 

5.4  Medidas da prótese pela ETE3D TR após o implante 

 

Utilizando a ETE3D TR, pudemos comprovar o mecanismo de ação 

desta prótese autocentrável de Nitinol que exerceu um efeito de “stent” na 

CIA, conferindo poder de autocentralização e estabilização. Observamos 

que o diâmetro maior final da cintura da prótese (DMFC) foi estatisticamente 

menor ao diâmetro inicial da sua cintura (tamanho da prótese). Além disto, a 

área final observada na cintura da prótese (AFC) foi também menor quando 

comparada à área inicial da prótese selecionada (AIC) no grupo como um 

todo, assim como nos diferentes subgrupos. Tais observações sugerem 

certa compressão da cintura central determinada pelas bordas adjacentes 

ao defeito, independente de suas características.  

É importante lembrar que esta compressão extrínseca é discreta e, 

provavelmente, só é possível devido à maleabilidade e distensibilidade da 
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malha fina de Nitinol da prótese Cera®. Como não houve diferença 

estatística entre as medidas da cintura final da prótese (DMFC) e os 

diâmetros estirados tanto pela ETE2D (DB2D) como pela ETE3D TR 

(DB3D), levantamos a hipótese que a distensibilidade da prótese é 

semelhante ao próprio balão medidor PTS® da Numed, que já é 

extremamente maleável e complacente. A nosso ver, esta é uma 

característica positiva deste dispositivo. Outras próteses, de estrutura 

semelhantes de Nitinol com cintura central (como a Amplatzer® e a Figulla® 

por exemplo), podem ou não ter comportamento semelhante ao da Cera® 

encontrado aqui dependendo de sua maleabilidade. Não há estudos 

avaliando possíveis diferenças nas propriedades físicas destes dispositivos, 

o que seria objeto interessante de experimentos futuros. Além disto, 

poderíamos especular se o tecido septal que circunda as CIAs nos pacientes 

adultos aqui estudados poderia ser menos distensível e mais resistente à 

deformação devido à fibrose que pode ocorrer com o envelhecimento151. 

Diferenças na propriedade de deformação do septo interatrial em idades 

diversas também seria interessante objeto de estudo futuro. 

 

 

5.5  É possível prescindir da realização do diâmetro estirado para 
 ótima seleção do dispositivo? 
 

Neste estudo, procuramos responder a questão acima tratando de 

identificar variáveis ecocardiográficas obtidas em condições basais que 

pudessem substituir a realização do diâmetro estirado, e, por conseguinte, 

escolher o tamanho do dispositivo. Neste sentido, as variáveis que 

apresentaram melhor correlação com o tamanho da prótese selecionada 

para o implante no grupo como um todo (n=33) foram o diâmetro máximo do 

defeito medido à ETE3D TR (DM3D) [r=0,89; R2 = 0,80; Prótese = 4,2 + (0,9 

x DM3D)] e o diâmetro máximo do defeito medido à ETE2D (DM2D)          

[r=0,85; R2 = 0,73; Prótese = 4,6 + (1 x DM2D)].  

Ao analisarmos os pacientes segundo a geometria da CIA e as 

características das bordas, vimos que o diâmetro máximo medido à ETE3D 
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TR (DM3D) apresentou a melhor correlação (ótima) com o tamanho da 

prótese selecionada, podendo determinar a ótima escolha no grupo com 

defeitos de geometria elíptica (Prótese = 4,6 + (0,8 X DM3D); [r=0,96; R2 = 

0,92]) e, também, no grupo com bordas espessas (Prótese = 1,8 + (0,99 x 

DM3D), [r =0,96; R2 = 0,92]). Tais observações sugerem que podemos 

simplificar o procedimento e prescindir da realização do diâmetro estirado 

nestes subgrupos de pacientes. A aplicação da seguinte equação 

simplificada (Prótese = DM3D + 2 mm) nos pacientes com bordas espessas 

é extremamente simples e tentadora para experiências futuras. Por outro 

lado, o diâmetro máximo do defeito medido à ETE2D (DM2D) também teve 

ótima correlação com o diâmetro da cintura da prótese selecionada nestes 

pacientes com bordas espessas [r=0,93; R2 = 0,85; Prótese = -0,6+ (1,2 x 

DM2D)]. Tal observação pode ser extremamente útil em centros que não 

dispõem da ETE3D TR.  

Como a colocação de uma prótese autocentrável de Nitinol transforma 

um defeito elíptico em um circular, a questão que se impõe é quanto à 

cintura central deve ser maior que o menor diâmetro da CIA para que esta 

variável atinja medidas semelhantes ao maior diâmetro. É discutível se a 

utilização de uma prótese com diâmetro igual à maior medida do defeito é 

suficiente para exercer uma força radial suficiente para transformar uma CIA 

elíptica em circular. A nosso ver, este estudo demonstrou que o uso de 

próteses de diâmetro discretamente maiores que o maior diâmetro da CIA 

observado tanto pela ETE3D TR quanto pela ETE2D é adequado para 

realizar esta transformação, resultando em discreta compressão da cintura 

central sem que haja um superdimensionamento, que poderia predispor às 

complicações já discutidas.  

Mesmo nos pacientes com bordas finas, houve muito boa correlação 

entre os diâmetros máximos obtidos pelas duas modalidades 

ecocardiográficas e o diâmetro da cintura da prótese escolhida: (Prótese = 

5,2 + (0,9 x DM3D), [(r=0,83; R2 = 0,69]; Prótese = 6,6 + (0,9 x DM2D, 

[(r=0,80; R2 = 0,64]).  
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Nos pacientes com defeitos circulares, houve também uma correlação 

muito boa entre os diâmetros máximos obtidos pelas duas modalidades 

ecocardiográficas e o diâmetro da cintura da prótese escolhida: (Prótese = 

3,2 + (1 x DM3D) [(r=0,83; R2 = 0,69]; Prótese = 2,7 + (1,1x DM2D, [(r=0,87; 

R2 = 0,64]). Interessante notar que estas equações relativas aos pacientes 

com bordas finas e CIAs circulares contemplam o uso de próteses 

ligeiramente maior do que aqueles com bordas espessas e CIAs elípticas, 

em linha com o maior porcentual de estiramento observado nestes 

subgrupos, como já comentado anteriormente.  

Quando iniciamos este estudo, pensávamos que a área da CIA 

pudesse ser utilizada como um dos melhores preditores para a ótima 

seleção do dispositivo. Como vimos nos resultados, isto não ocorreu. 

Razões para esta observação incluem possíveis zonas de perda na ETE3D 

TR, dificuldades técnicas para alinhar o eixo transverso na RMP e a unidade 

usada para área (mm2), que pode maximizar potenciais erros, mesmo que 

pequenos, nas medidas. 

Seo e colaboradores propuseram, recentemente, uma equação para o 

cálculo do tamanho do dispositivo, obtida por meio de regressão 

multivariada considerando a geometria do defeito e o diâmetro máximo ao 

ecocardiograma tridimensional132. A equação é a que segue: Tamanho do 

dispositivo = 0,964 X 3Dmax – 2,622 X índice circular + 7,084, em que 

3Dmax é o maior tamanho da CIA na ETE3D TR. Há várias diferenças 

metodológicas entre este e o nosso estudo. O balão medidor usado foi de 

outra marca sendo menos complacente, o diâmetro estirado foi determinado 

por medidas digitais na aquisição de imagens radiológicas (e não por 

ecocardiograma) e a prótese utilizada foi a Amplatzer®. Interessante notar 

que, naquele estudo, o diâmetro máximo medido pela ETE3D TR foi 

significativamente menor quando comparado ao ETE2D, achados não 

compatíveis aos observados na literatura recente e aqui encontrados62,67,119. 

A nosso ver, uma limitação do estudo de Seo é a inclusão de variáveis 

duplicadas na equação, já que, na variável índice de circularidade, o maior 

diâmetro da CIA já estaria incluído indiretamente.  Mesmo assim, a equação 
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para determinação da escolha da prótese utilizando o maior diâmetro pelo 

ETE3D TR foi parecida com a encontrada aqui; Dispositivo = 7,084 + (0,964 

X DM3D – 2,622 X índice circular), o índice circular foi calculado dividindo o 

Dm3D pelo DM3D. 

 

 

5.6  Quando não podemos prescindir da realização do diâmetro 
 estirado para escolha ótima do dispositivo? 
 

Este estudo não teve poder estatístico para responder tal 

questionamento, especialmente porque não encontramos nenhum paciente 

com septo aneurismático. Neste subgrupo de pacientes, ainda pensamos 

que o diâmetro estirado deva ser realizado porque a deformação do septo 

deva ser interrogada30. Septos aneurismáticos são, pelo menos em teoria, 

mais distensíveis resultando em maior grau de estiramento (provavelmente 

mais do que os 30% máximos vistos nesta experiência), o que requer o uso 

de próteses de maior diâmetro para adequada estabilização. 

Outra situação na qual a realização do diâmetro estirado parece ser 

ainda obrigatória é a existência de defeitos adicionais adjacentes ao defeito 

maior30. Geralmente, estes defeitos adjacentes se localizam na porção mais 

póstero-inferior do septo interatrial. Nestes casos, a insuflação do balão pelo 

maior defeito distende a porção mais posterior do septo em direção ao 

defeito adicional. Dependendo da distância entre o defeito adicional e a 

borda do balão insuflado, o operador deve usar uma ou 2 próteses. Tal 

situação ficou retratada em um paciente desta experiência na qual CIAs 

adicionais localizadas no septo póstero-inferior adjacente a uma CIA maior e 

mais anterior foram ocluídas com o implante de uma prótese apenas.     

 

 

5.7 A ETE3D TR na oclusão percutânea da CIA 

 

Há vantagens e desvantagens no uso da ETE3D TR na oclusão 

percutânea da CIA. Uma vantagem é poder obter imagens simultâneas em 
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diferentes planos ortogonais dando ao intervencionista a visão tridimensional 

real do defeito (“vista em face”), sem a necessidade de fazer uma 

reconstrução mental. Isto oferece melhor entendimento da anatomia do 

defeito e sua relação com as estruturas vizinhas. Neste sentido, acreditamos 

que, em pacientes com CIAs mais complexas, especialmente naquelas 

maiores que 28-30 mm e nas múltiplas, a ETE3D TR fornece ao operador 

um detalhamento muito maior em relação à adequação das bordas ao redor 

do defeito, e a distância e relação espacial entre as várias CIAs presentes 

no septo133. Tais cenários foram exemplificados neste trabalho. Uma 

desvantagem é a necessidade de despender um tempo maior para a 

realização das mensurações usando o programa para reconstrução 

multiplanar. Além disto, a presença de um operador experiente na aquisição 

e interpretação das imagens e operação do programa é mandatória para 

uma obtenção acurada de dados. É importante lembrar que não há como 

obter uma imagem tridimensional adequada sem a aquisição de ótimas 

imagens no método bidimensional. 

Neste estudo com pequeno número de pacientes adultos com CIAs 

únicas de tamanho moderado, o uso da ETE3D TR ainda não acrescentou 

dados definitivos que pudessem determinar uma modificação de conduta 

para escolha da prótese ou técnica de implante. Porém, as medidas obtidas 

em condições basais com esta técnica apresentaram ótima correlação com 

aquelas obtidas pela ETE2D (padrão-ouro usado atualmente) em todos os 

grupos de pacientes, mostrando que esta modalidade de imagem pode ser 

utilizada com acurácia em substituição à ETE 2D. Finalmente, o parâmetro 

maior diâmetro da CIA nativa determinado pela ETE3D TR foi, sem dúvida, o 

que melhor determinou o ótimo tamanho da prótese. Entretanto, como vimos 

acima, o maior diâmetro do defeito determinado pela ETE2D também teve 

uma boa correlação com o tamanho do dispositivo selecionado. Portanto, 

poderíamos pensar em dispensar o uso da ETE3D TR para tal finalidade em 

centros que não dispõem de tal tecnologia.  
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5.8 Limitações deste estudo 

 

O pequeno número de pacientes da amostra é a maior limitação deste 

estudo. Não encontramos pacientes com septos aneurismáticos e com CIAs 

muito grandes (> 33 mm), o que limita as conclusões deste estudo para 

estes subgrupos. Além disto, pelo mesmo motivo, não pudemos estudar 

possíveis interações das diferentes características da CIA e do septo 

interatrial em uma regressão multivariável. Finalmente, não avaliamos a 

variabilidade intra e interobservador, o que pode introduzir vieses nos 

resultados. 
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6  CONCLUSÕES 

 

 

Neste estudo com uma amostra pequena de adultos com CIAs tipo 

ostium secundum de tamanho moderado sem hipertensão pulmonar 

significativa submetidos à oclusão percutânea com a prótese Cera ®, a 

ótima seleção do dispositivo pôde ser realizada utilizando-se apenas a maior 

medida da CIA obtida na ETE3D TR, especialmente nos pacientes com 

defeitos elípticos e com bordas espessas. Nestes subgrupos, a realização 

do diâmetro estirado da CIA é prescindível. Estes achados devem ser 

validados em estudos prospectivos futuros com número maior de pacientes.  
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