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TAVI ou TAVR
Transcatheter Aortic Valve Implantation or Replacement 

Objetivos:
• Conhecer o procedimento de substituição percutânea da 

válvula aórtica (TAVI).

• Apreender o Protocolo técnico de TC do CHLN
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Introdução

• Pretende-se abordar a estenose valvular aórtica (EA).

• Surge como uma possível alternativa ao tratamento cirúrgico.

• Tipos de próteses mais utilizados.

• Qual a importância da TC no procedimento para a (TAVI):
– Resolução Espacial;

– Resolução Temporal;

– Algoritmo de Reconstrução;

– Gaiting Cardíaco;

– Pós- Processamento (MPR/MIP/3D/Medição).



Tipo de Doente para o procedimento 
TAVI

• Idosos;

• Frágil, recusados para cirurgia convencional;

• Várias patologias associadas:

– Disfunção do Ventrículo Esq.;

– Fibrilhação auricular Crónica;

– DPOC grave;

– Insuficiência Renal Crónica;

– Tumores em recessão;

– Derivação Ventrículo Peritoneal.



Substituição Percutânea da Válvula 
Aórtica (TAVI)

• 2002 EUA

• 2012 HSM

• 326 Procedimentos.

• Inicialmente 2 a 4 Procedimentos por mês.

• Atualmente 3 por Semana.

• Inicialmente seriam feitos apenas doentes de
alto risco Cirúrgico.



Substituição Percutânea da Válvula 
Aórtica (TAVI)

• Novas guidelines dizem que já se pode
também fazer doentes de médio risco
cirúrgico.

• Realiza-se no nosso serviço 6 a 8 exames
quinzenalmente.

• Dr. João Leitão

• Responsável em fazer a ponte entre o Serviço
de Radiologia e o Serviço de Cardiologia.



Estenose Valvular Aórtica

• A EA representa uma redução da área de
abertura sistólica da válvula aórtica, sendo a
EA degenerativa relacionada com a idade, a
etiologia mais comum em adultos.

• A implantação da válvula aórtica por via
percutânea é um procedimento emergente no
tratamento dos doentes com EA severa, sendo
uma possível alternativa ao tratamento
cirúrgico.



Tipos de Estenose Valvular Aórtica

• Degenerativa (Fibroesclerose): Válvula fica 
cada vez mais rígida, podendo mesmo 
depositar-se cálcio e calcificar a válvula

• Reumática (Febre Reumática): afetado por 
um processo inflamatório que pode atingir o 
pericárdio  ou as válvulas cardíacas.

• Congénita: mais frequente válvula aórtica 
bicúspide 

Estenose 
Valvular



Anatomia do Coração e Válvula Aórtica
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Substituição Percutânea da Válvula 
Aórtica (TAVI)



Substituição Percutânea da Válvula 
Aórtica (TAVI) Procedimento
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Aórtica (TAVI) Procedimento



Tipo de Válvulas utilizadas
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Importância da TC no planeamento

– Importante no processo de planeamento, bem
como no enquadramento clínico do doente.

– Consegue avaliar a morfologia e as dimensões da
artéria aorta.

– Muito viável no visualização do acesso vascular.

– Permite o cálculo do diâmetro mínimo dos vasos.

– Verifica a tortuosidade desses vasos e o grau de
arterioesclerose.

– Outros tipos de complicações como as dissecções.

– Visão tridimensional das estruturas em estudo.



Aspectos Importantes em TC

• Resolução Espacial: Define-se como a distância mínima
necessária (mm) entre dois objectos para poderem ser
distinguidos como separados. Quanto menor for essa
distancia maior será a resolução espacial (dependo do
tamanho do pixel que depende do tamanho do detector
0.625mm).

• Resolução Temporal: Define-se como o tempo necessário
(ms) para formar uma imagem. Uma alta resolução temporal
é necessária para reduzir os artefactos de movimento.
(Depende da rotação da ampola 0,4ms).



Aspectos Importantes em TC

Relação do Número de Detectores com os tempos de aquisição,

Resolução Temporal e Resolução Espacial



Técnica Radiológica

Posicionamento

• Utente é puncionado com cateter e. v. 18G (Verde).

• Monitorização do doente com a colocação dos
eléctrodos obtendo o traçado cardíaco.

• Treino do Utente para uma apneia correta.

• Sem medicação aplicada para a frequência Cardíaca.

• Medição do Topograma (700 mm).



Protocolo Técnico

• Existem diversas formas de realizar a aquisição. A aquisição deve conter o
coração para efectuar as medições da válvula aórtica. Também se inclui
aquisição do abdómen e pélvico para planear o acesso para cirurgia.

• A forma mais comum é fazer uma aquisição cardíaca para a visualização
do coração, obtendo a fase dos 35% (geralmente para exames cardíacos
focamo-nos na fase dos 75%), e em seguida adicionar uma angio
abdominal. Nesta opção o exame cardíaco seria com gatting cardíaco e o
abdómen sem gatting cardíaco.

• No CHLN fazemos um estudo Tórax-Abd-Pélvico realizado com gatting
cardíaco, o que irá resultar numa maior dose para o paciente.



Protocolo Técnico

A aquisição é retrospetiva sincronizada com ECG 
sem bradicardização farmacológica.

Injecção de Contraste:

Débito: 4,5 a 5 ml/s

Volume: 100 a 120 ml

Concentração: ≥ 350 mg I/ml

Injecção de Soro Fisiológico:

Débito: 4,5 a 5 ml/s

Volume: 30 ml



Algoritmos de reconstrução em TC

Sincronização Retrospectiva Sincronização Prospectiva

•Aquisição Helicoidal (Volumétrica) 
•Cobertura R R Completa
•Radiação Continua
•Doses altas de Radiação 
•Utilizada em TAVI

•Radiação “pulsada”
•Doses baixas de radiação
•Aquisição Sequencial 
•Cobertura de R R parcial
•Utilizada em alguns estudos Cardíacos  
Step & shoot



Protocolo Técnico
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Pós  Processamento das imagens

50%
75%

0% 35%



Pós  Processamento das imagens
Aquisição volumétrica simples Vs Gatting 



Pós  Processamento das imagens
3D VR MIP Multiplanar

MIP`s Coronais

MIP`s Sagitais 

MIP`s Sagitais 
Oblíquos para a 
Crossa da aorta

VR com 
subtracção do 
osso



Pós  Processamento das imagens
Medições endovascular

• Calcular o 
diâmetro  
mínimo ≥6 mm

• Estenoses

• Trombos

• Tortuosidade

• Aneurismas

• Doença 
arteriosclerose 



Pós  Processamento das imagens
Medições

Annulus Aórtico

Sinus aórtico

Junção Sinotubular

Left ventricular 
outflow tract (LVOT)

Aorta Ascendente

ÁREA 

PERÍMETRO

DIÂMETRO

Distância das artérias 
Coronárias ao annulus



Pós  Processamento das imagens
Medições

1 Annulus Aórtico

2 Sinus aórtico

3 Junção Sinotubular

4 Left ventricular 
outflow tract (LVOT)

(Trato de Saída do V. E.)

5 Aorta Ascendente

ÁREA 

PERÍMETRO

DIÂMETRO

Distância das artérias 
Coronárias ao annulus



Pós  Processamento das imagens
Medições



Escolha das Próteses



Escolha das Próteses



Imagens pós colocação da prótese 
Valvular Aórtica 

"Prótese StJude 21
aórtica com disfunção
e regurgitação major,
fractura prótese"



Imagens pós colocação da prótese 
Valvular Aórtica 



Conclusão

• Nos últimos anos desenvolveu-se uma técnica que, nesta fase, tem sido
aplicada a doentes com estenose aórtica grave recusados para cirurgia
convencional.

• Após uma avaliação clínica e diagnóstica exaustiva, o caso é discutido em
cardioequipa ("Heart team"), decidindo-se então a proposta de tratamento
mais adequada a propor ao doente.

• Melhora significativamente a vida dos doentes (50% dos doentes morre se
nada for feito nos 2 próximos anos).

• A TC Multiplanar Surge como o método de eleição para o planeamento da
Substituição percutânea da válvula aórtica.
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