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Nosso compromisso com os pacientes e com a sustentabilidade da saúde no Brasil
A missão do Instituto Lado a Lado pela Vida (LAL), criado em 2008, é mobilizar e engajar a sociedade e gestores da saúde sobre doenças cardiovasculares, saúde do homem e câncer, contribuindo para ampliar o acesso aos serviços, da prevenção ao tratamento, e mudar para valer o
cenário da saúde no Brasil.
Nosso desejo é que todos os brasileiros tenham informação e acesso à saúde digna e de qualidade, em todas as fases da vida. Ao longo dessa
trajetória, os valores fundamentais do LAL têm sido o cuidado integral, a construção da consciência coletiva sobre saúde, com responsabilidade,
ética, transparência, inovação e sustentabilidade.
Em 2014, o LAL criou a campanha nacional “Siga seu Coração”, que alerta e informa a população e os paciente sobre as doenças crônicas e
cardiovasculares que mais atingem os brasileiros.
Desde 2019, as valvopatias foram incluídas entre os assuntos abordados nesta campanha e passaram a fazer parte dos temas estudados pelo
LAL e endereçado em suas ações de advocacy, sempre com o olhar voltado às necessidades dos pacientes portadores de doenças que atingem as válvulas cardíacas, seja por efeito da febre reumática ou pelo envelhecimento.
O movimento para o LAL incluir as valvopatias em sua agenda partiu da sugestão do Global Heart Hub, organização internacional que reúne
diversas entidades que atuam nas causas da saúde cardiovascular em todo o mundo e tem o Instituto Lado a Lado pela Vida como representante do Brasil. Avalizada pelo Comitê Científico do LAL, que entendeu ser essa uma das doenças cardiovasculares de grande impacto na vida
do brasileiro, passou a fazer parte da agenda do LAL.
Convidamos você para essa leitura e para compartilhar esse conhecimento com as pessoas que podem fazer a diferença na saúde brasileira.

Sobre o Documento Guia
O Documento Guia sobre Valvopatias no Brasil, além de apresentar o cenário da doença
no País, destaca como vive o paciente, relata a sua jornada nos sistemas de saúde, público e privado, desde o diagnóstico até o acesso aos tratamentos. O relatório da Jornada do
Paciente produzido pelo Global Heart Hub (GHH); a Declaração de Consenso Mexicana
de Valvopatia, coordenada pela PACO – Pacientes de Corazón e o documento “Rumo a
um futuro saudável do coração – desenhando um modelo para o diagnóstico, tratamento
e gestão das valvopatias em adultos”, produzido pela Heart Valve Voice, do Reino Unido,
foram usados como inspiração para sua construção.
Como membros do Conselho de Válvulas do Global Heart Hub compartilhamos da ideia
de apoiar as pessoas com doenças valvares a participarem das decisões acerca de seu
tratamento e para isso é preciso educar tanto pacientes, quanto familiares e cuidadores
para a melhor escolha para cada um.
Cada vez há mais opções de acompanhamento e tratamento e não podem estar somente
na mão do médico estas escolhas.
Está provado que quando o paciente faz parte das decisões da conduta médica ele não
só fica mais satisfeito, como engajado.
Uma pesquisa feita com pessoas com doença valvar na Áustria e Alemanha mostrou que
somente metade dos respondentes tinha sido envolvida nas discussões sobre diferentes
opções de tratamento.¹⁰
O Guia do Paciente do GHH procura traçar linhas-guia para uma conduta onde o paciente
está no centro das decisões desde o diagnóstico até a melhor opção de tratamento e o
LAL busca levar essa cultura para os Serviços de cardiopatias no Brasil, sejam privados
ou públicos.
O LAL quer que o paciente e sua família conheçam profundamente sua doença. Saber
quais os tratamentos estão disponíveis, como alcançá-los e se são realmente adequados
e necessários é função do paciente, de sua família e das equipes de saúde.

Este Documento Guia sobre valvopatias foi desenvolvido após
a escuta e consulta de vários médicos e pesquisadores sobre
a doença no Brasil, pacientes, familiares e gestores públicos
e privados da saúde. O documento contou com a curadoria
de membros do Comitê Científico do LAL, com a coordenação
dos cardiologistas Ariane Macedo e José Armando Mangione
e, também, com a participação de especialistas de diversos
centros de referência sobre a doença no Brasil.
Ele servirá de base para chamar a atenção para um problema
silencioso que cresce a olhos vistos devido ao envelhecimento de nossa sociedade e, também, destaca o impacto de uma
doença, que podemos dizer, ainda está sendo negligenciada,
que é a febre reumática, doença inflamatória que ocorre após
um episódio de amigdalite bacteriana provocada por Streptococcus, tratada inadequadamente. Ela pode atingir as articulações, o coração e o cérebro, deixando sequelas cardíacas
graves, com consequências por toda a vida e podendo levar à
morte.
O Instituto Lado a Lado pela Vida acredita que este documento
é uma importante ferramenta que contribuirá com os Sistemas
de Saúde para que possam destinar seus esforços e recursos
para atender às necessidades de quem precisa, na hora certa
e trabalhar melhor a gestão dos recursos financeiros, para que
o equilíbrio econômico seja alcançado.
O documento também ajudará na identificação de pesquisas
que podemos realizar para melhor entender a situação do
paciente que sofre de valvopatias no Brasil, assim como no
aprimoramento das nossas campanhas de conscientização
sobre as doenças das válvulas cardíacas.
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Contexto global e o Brasil

O coração possui quatro válvulas: mitral, aórtica, pulmonar e tricúspide – que

desempenham um papel fundamental no bom funcionamento do órgão.
As válvulas são responsáveis pelos movimentos de abertura e fechamento que
levam o sangue na direção correta entre as cavidades do coração e, em
seguida, a cada parte do corpo. As valvopatias são um conjunto de doenças
causadas por um mal funcionamento de uma ou mais válvulas que podem ser:
- A válvula não fecha corretamente, dando lugar para que o sangue retroceda,
ao invés de avançar. A isso se dá o nome de insuficiência valvar.
- A válvula não abre corretamente, o que dificulta a passagem do sangue.
A isso se dá o nome de estenose ou obstrução valvar.
- As duas situações podem acontecer simultaneamente ocasionando a dupla
lesão valvar, gerando um cenário ainda mais grave.
As valvopatias trazem uma fadiga para o coração, que tem que trabalhar mais
para bombear o volume necessário de sangue. Com o tempo, essa carga extra
traz complicações sérias para o indivíduo porque o músculo cardíaco fica debilitado o que leva, por consequência, a um quadro de insuficiência cardíaca.1,2
A sobrecarga da musculatura do coração leva a um enfraquecimento do
músculo, que chamamos de insuficiência cardíaca. A insuficiência pode ser
tratada de várias maneiras, mas sua forma mais grave leva à necessidade do
transplante cardíaco.
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todo o mundo, com predominância de doenças funcionais e
degenerativas em países de alta renda e de cardiopatia
reumática em países de baixa e média renda.

Fonte: Nature Rev Cardiology- JUN 2021
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A epidemiologia das valvopatias varia substancialmente em

Contexto global e o Brasil

Valvopatias
NO BRASIL
i. O desafio da doença cardíaca reumática

A febre reumática é uma doença que afeta mais de 40 milhões de

pessoas no mundo, causando mais de 300 mil mortes ao ano.
A prevalência no Brasil é de cerca de 30 mil casos de febre reumática
– doença que atinge crianças e jovens, e o tratamento deficiente desse
tipo de infecção pode levar à doença cardíaca reumática, causadora
de boa parte das valvopatias no país.

Meninos:

3,9 a cada 100
mil indivíduos

As cardiopatias reumáticas são a consequência cardíaca da febre
reumática aguda em indivíduos com predisposição à doença, causada
pela infecção de garganta pela bactéria Streptococus Beta Hemolítico.
Elas estão profundamente relacionadas às baixas condições de desenvolvimento das comunidades e são doenças preveníveis.
Já foram identificados subtipos da bactéria que têm maior propensão a atacar o coração, mas ainda assim, trata-se de uma doença
multifatorial, onde o acesso ao sistema de saúde, o tempo para obter o diagnóstico e o encaminhamento aos serviços especializados,
iniciar o tratamento, o estado nutricional do paciente e condições de moradia que favorecem as infecções, são fatos que somam uma
equação complexa.
Entre 3 a 4% das pessoas infectadas pela Stroptococus pyogenes, que é o subtipo da bactéria, são suscetíveis a desenvolver a doença autoimune.

Meninas:

4,7 a cada 100
mil indivíduos

“A Febre Reumática (FR) é uma resposta imunológica do tipo inflamatória à infecção pelo Streptococo beta hemolítico do grupo A de Lancefield, atingindo principalmente indivíduos de faixa etária entre 5 e 18 anos. Estima-se que cerca de 0,3
a 3,0% dos infectados por cepas de estreptococos sabidamente reumatogênicas
desenvolvem febre reumática. A cardiopatia reumática crônica (CRC) permanece
como a principal causa de doença cardiovascular adquirida em crianças acima
de 5 anos de idade nos países pobres e em desenvolvimento, com forte impacto
sobre a qualidade de vida do paciente e seus familiares, além do elevado custo
socioeconômico para o Sistema Único de Saúde (SUS).”⁸
8

“A febre reumática é bastante difícil
porque depende da infecção pelo Streptococus,
mas depende da predisposição genética que ainda
não conhecemos”
Dr. Jorge Afiune
Sociedade Brasileira de Pediatria

A febre reumática decorrente dessa infecção também pode afetar as articulações,
mas felizmente, sem deixar sequelas.

“O paciente mais afetado pertence a uma faixa econômica
mais baixa e não se sabe exatamente o porquê eles são
mais predispostos a essa sequela cardíaca. Por tratar-se
de uma reação autoimune podemos pensar em uma imunidade mais baixa nessa população, com menos acesso
ao saneamento, higiene e alimentação adequados.”
Dr. José Armando Mangione
BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo
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O Streptococus é uma bactéria que causa amigdalite em crianças e principalmente, em adolescentes.
O principal sintoma é a dor de garganta. Em pacientes suscetíveis há uma reação autoimune contra
a célula miocárdica deixando uma sequela: miocardite ou doença valvar.

Contexto global e o Brasil

A criança e adolescente com doença cardíaca reumática no Brasil têm características muito semelhantes em sua média:

• Residências com muitas pessoas
Na tese apresentada por José Magalhães Filho, do Hospital Ana Nery (BA)
8,49% dos pacientes vivem em habitações onde dormem 3 ou mais pessoas por
cômodo.

• Baixa escolaridade materna
Na tese 8,78% das mães têm ensino fundamental incompleto.

• Pobreza
Na tese 8,83% das famílias têm renda mensal de até um salário mínimo

• Moradia no interior do Estado ou regiões periféricas,
com unidades básicas de saúde mais distantes da
residência.
De acordo com o Sistema Único de Saúde (SUS), de 2008 a 2015 houve o total de 26.054 hospitalizações devidas aos casos agudos
de febre reumática e 54% dessas, com comprometimento cardíaco. Quase metade das cirurgias cardíacas abertas no país, feitas pelo
SUS, está relacionada à doença.
A prevenção primária da cardiopatia reumática é a inibição das amigdalites, através de estratégias de atenção primária para o diagnóstico rápido, tratamento imediato e também melhora nas condições de vida das famílias. A prevenção secundária é a profilaxia por
uso da penicilina benzatina.
Há casos em que o uso da penicilina regride um acometimento moderado para o leve e até inibe a necessidade de cirurgia.
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Uma vacina para febre reumática
Há mais de 20 anos um grupo do Instituto do Coração
da Universidade de São Paulo/Incor, liderado pela dra.
Luiza Guilherme, iniciou estudos para entender como a
febre reumática funciona e para o desenvolvimento de
uma vacina contra a infecção pela Streptococus.
A partir de uma das várias cepas da bactéria, chegaram
à produção de uma proteína sintética na Escandinávia,
em condições de uso em humanos, após testes em
diversos modelos animais.
O dossiê com os estudos publicados foi submetido à
ANVISA e aguardam para dar início aos ensaios clínicos em humanos. A partir destes testes avaliarão se a
vacina produz os anticorpos necessários e se há segurança para não produzir atividade autoimune nos indivíduos vacinados.
O Brasil é o único país que pesquisa hoje uma vacina para essa doença, com investimentos já feitos de
quase R$ 10 milhões. Assim que a ANVISA liberar os
testes, voluntários adultos serão selecionados para a
próxima fase.
A esperança da pesquisadora é, em breve, ter uma indústria interessada em produzir as vacinas, que poderiam ser aplicadas em crianças na faixa de 5 anos, em
3 doses, e assim caminhar para a erradicação da febre
reumática no país.
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Em 2007, segundo a pesquisadora Luiza Guilherme, foram US$ 30 milhões para custear o tratamento clínico da doença e outros
US$60 milhões para cirurgias cardíacas. O Ministério da Saúde não tem levantamento mais recente. O custo com o tratamento da
febre reumática para o SUS fica atrás apenas do gasto com a AIDS.⁹

“Quando o paciente é operado pela primeira vez ainda
criança, a chance de precisar passar por várias cirurgias
ao longo da vida é grande. Por isso, a febre reumática é
uma das doenças com tratamento mais caro no Brasil e
no mundo”.
Dra. Luiza Guilherme
INCOR (HCFMUSP)

“Há uma falsa imagem de que não existe febre reumática no Brasil
e que isso é coisa do passado, porque tínhamos dificuldade para
mostrar onde estavam os casos.
Há viés de publicação porque as revistas não se interessam em
publicar trabalhos sobre a doença cardíaca reumática. Acham que não
tem impacto e essa dificuldade que temos em publicar trabalhos leva
a uma falsa ideia de que a doença não existe mais. E na rede privada
não aparecem casos, somente no SUS.”
Dr. José Magalhães Filho
Hospital Ana Nery (UFBA)
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Importância da detecção precoce

Quando a doença cardíaca reumática é detectada precocemente,

injeções de penicilina são usadas para prevenir novos episódios da
febre reumática e assim, evitar danos para as válvulas do coração e
a progressão da doença⁴.
É muito mais comum que os serviços especializados recebam
crianças já em estado de moderado a grave.

Casos moderados são tratados com medicação (diuréticos,
vasodilatadores) até o quanto for possível adiar a cirurgia. Quando
a cirurgia se torna inevitável, a primeira tentativa é sempre a plastia
da válvula. Quando mais tarde for possível a troca por uma prótese,
melhor, para que se evite tantas trocas ao longo da vida
(a durabilidade média de uma prótese situa-se entre 10 e 15 anos).

Rastreio

Quando o médico detecta o sopro cardíaco durante a ausculta já iindica um quadro que não é inicial. O diagnóstico precoce é muito
difícil e seriam necessários mecanismos de rastreio para essa identificação.
Mesmo assim, a ausculta em todas as consultas é essencial.
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“O abismo no Brasil é muito triste. Deveria haver o acompanhamento
do pediatra para a ausculta em cada consulta. O que vemos na
realidade é um misto de consultas muito ruins e a ignorância a
respeito. Em São Paulo, por exemplo, o médico tem pouca
exposição aos casos de febre reumática. Já no interior do
Nordeste há muita má-prática.”
Dra. Leína Zorzanelli
INCOR (HCFMUSP)
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or tratar-se de uma complicação de uma infecção muito prevalente,
mas que só complicará em quem tem predisposição, o rastreio é muito difícil.
Da infecção pelo Streptococus à doença cardíaca existe um tempo muito
variável, que pode levar muitos anos o que torna uma incógnita o momento
exato para realizar essa busca ativa por pacientes.

Contexto global e o Brasil

O rastreio na pediatria

Segundo o dr. Jorge Afiune, presidente do departamento científico de cardiologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, o progresso social que oferece acesso
mais rápido ao sistema de saúde e consequente tratamento das infecções
agudas com antibiótico pode fazer com que o Streptococus não tenha tempo
para atacar o sistema imunológico da criança, possibilitando a diminuição de
casos de doença valvar no futuro.
Por outro lado, as estratégias de rastreio com programas de ecocardiograma
para crianças em comunidades, entre 5 e 12 anos, que é adotado em alguns
países, à exemplo da Austrália, ainda estão sendo estudadas.
“Como não temos estudos suficientes, fazer o rastreio pode levar a
falso-positivos e ao uso da penicilina que é um tratamento doloroso”,
afirma Afiune.
Mesmo em regiões como o Estado da Bahia, com números elevados de casos
e que talvez possa denotar uma predisposição genética na região, ainda não
foram fortemente estudadas para nenhum tipo de afirmação.

As triagens têm pontos que devem ser levados em conta: custo, interpretação
de muitos dados e os falso-positivos. Ao mesmo tempo, dr. Afiune não está bem
certo se a simples ausculta nas consultas rotineiras conseguiria por si, ser um
rastreio. “o nosso ouvido tem acurácia de 70%, contra 90% do ecocardiograma,
este sim, o exame que vê a válvula e detecta o problema”.
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Uma doença profundamente ligada à realidade social

Em todos os serviços de atendimento da doença cardíaca reumática a realidade são pacientes com maior vulnerabilidade social e
situação financeira difícil.

Um dos graves problemas entre esses pacientes é a precária saúde bucal que, quase sempre, exige o prévio tratamento de cáries
devido ao risco de desenvolver endocardite, pois a “porta de entrada” de infecções é a boca.

A doença cardíaca reumática no maior centro de tratamento da América Latina

Em São Paulo, mesmo recebendo pacientes de outras cidades do Estado e até mesmo de outros Estados, vê-se que a incidência de
doença cardíaca reumática em crianças e adolescentes diminuiu bastante.

O perfil do paciente acompanhado no Hospital das Clínicas – uma das maiores referências em cardiologia do país – é de pacientes de
regiões periféricas e, a maioria, de outras cidades e Estados, que se mudam para a cidade para dar continuidade ao tratamento médico com idade a partir de 9 anos e mais comumente, são adolescentes.
A melhora das condições socioeconômicas e mais acesso ao atendimento básico de saúde contribuiu para a diminuição dos casos em
São Paulo e hoje, dificilmente a cardiopediatria do Incor matrícula pacientes de doença cardíaca reumática abaixo dos 18 anos.
O Estado que mais envia pacientes para o Incor é a Bahia.

Como chegam os adolescentes já com grande
descompensação:
• Falta de ar à noite
• Limitado para quaisquer atividades físicas
• Chegam a dormir sentados devido à dificuldade em respirar
• Podem ter arritmia
• Em casos extremos, fraqueza e desmaio
16

Em andamento nas cidades de Belo Horizonte, Montes Claros e Bocaiúva – municípios de Minas Gerais, um projeto fruto de uma
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O Estudo Provar
parceria entre o Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e o Children’s Hospital, de Washington
– EUA, está sendo conduzido desde 2017. O Estudo Provar, fruto desse projeto intitulado “Desafios para a implantação do primeiro
programa de rastreamento da cardiopatia reumática em larga escala no Brasil”, seleciona crianças de baixa renda nessas cidades
para serem avaliadas.
O programa capacitou enfermeiros e técnicos de enfermagem para realizar o ecocardiograma utilizando equipamentos portáteis e
conectados à internet.
As imagens são transmitidas para o HC e para o Children’s Hospital onde médicos ecocardiografistas avaliam e encaminham os
jovens pacientes para triagem.
Esse screaning (rastreamento) está sendo realizado em escolas públicas e comunidades de baixa renda e a incorporação de
equipamentos portáteis foi fundamental para a atuação das equipes, que se deslocam até as comunidades.
Até 2019, mais de 13 mil crianças foram avaliadas e cerca de 30 mil pessoas foram impactadas por ações educativas acerca da
prevenção e tratamento de amigdalites e outras infecções.

4,2% das crianças

avaliadas apresentaram
alterações sugestivas
de cardiopatia

0,5% das crianças

tiveram a confirmação
de cardiopatia
reumática
17
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O Estudo Provar ainda propõe o uso de estratégias de deep learning e inteligência artificial. O projeto se uniu ao Projeto Atmosphere⁵
– parceria entre Brasil e Europa para implementar plataformas confiáveis para dados em nuvem - que utiliza estratégias tecnológicas
de deep learning e inteligência artificial para levantamento e avaliação de parâmetros que podem ser usados para realizar um rastreio
e diagnóstico mais efetivo e inicial na população.

“Com o rastreio efetivo e o diagnóstico
precoce pode ser possível, um dia, erradicar
a cardiopatia reumática no Brasil.”
Dra. Ariane Macedo
Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

Em países com baixo índice de desenvolvimento
econômico é notada uma maior dificuldade no
diagnóstico precoce e no tratamento efetivo.
Nesses países, como no Brasil, as doenças
infecciosas preveníveis causam a
maioria das valvopatias³.
Segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS), as cardiopatias reumáticas são
responsáveis por 1 a 1,5% de todas as mortes
por doença cardiovascular no mundo e têm um
grande impacto na expectativa de vida da
população.
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No mundo todo, a maioria das valvopatias são decorrentes do processo
de envelhecimento, que gera o desgaste da válvula.
E as mais comuns são a estenose aórtica e a insuficiência mitral.
Os principais sintomas para essas doenças são a falta de ar (dispneia)
e cansaço. Nos casos de estenose aórtica há também a dor no peito e a
síncope (desmaios). Esses são os sintomas que primeiro denunciam as
doenças valvares.

Estima-se que o país seja o quinto no
mundo em número de pessoas idosas⁶
em 2030. Em 2025, o Brasil já deverá registrar
32 milhões de pessoas com 60 anos de idade
ou mais, de acordo com a pesquisa da
Organização Mundial da Saúde (OMS).

Risco maior:
Diabetes
Colesterol alto
Hipertensão
Caminho

O paciente descobre a valvopatia geralmente após uma dessas queixas de sintomas, em visita ao clínico geral, médico da família
ou cardiologista. Nesses casos, na ausculta tradicional que deve ser feita com o estetoscópio durante o exame clínico, o médico já
percebe o sopro.

O paciente deve ser, então, encaminhado para a realização de um ecocardiograma, um exame simples, mas muito eficaz, e de baixo custo. O ecocardiograma é um ultrassom do coração que possibilita ao médico identificar se o problema valvar é leve, moderado
ou grave.
Nos casos de valvopatia calcificada (ou degenerativa) a doença pode evoluir a vida toda do paciente como um grau leve, mas a
maioria dos casos caminha para uma evolução grave, ao decorrer dos anos.
Todo paciente com uma doença valvar deve fazer o acompanhamento anual.
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ii.Valvopatias decorrentes do envelhecimento
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As outras válvulas

As doenças mais comuns são as das válvulas aórtica e mitral, entretanto é possível haver um acometimento da válvula pulmonar,
mas a causa da estenose pulmonar é sempre congênita. Geralmente, é descoberta ocasionalmente na fase adulta e somente em
casos muito raros é necessária a intervenção no bebê.
No caso da válvula tricúspide, ela pode ficar comprometida em decorrência da valvopatia mitral e, mais raramente devido a uma
cardiopatia reumática.

A realidade dos serviços
privados no país
Os pacientes acometidos por doenças valvares
pelo envelhecimento não chegam em fase muito
avançada aos serviços de atendimento médico.
O mais comum é serem diagnosticados relativamente cedo, devido aos sintomas, e serem
encaminhados ao especialista de forma a
planejar o seu tratamento.
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Sempre fiz acompanhamento médico e acho importante falar para que as pessoas que podem estar passando
pelo mesmo problema que eu passei para atuarem prontamente, pois assim como eu, que tive muito sucesso
na minha cirurgia, podem ter o mesmo desfecho.
Quando foi constatado o problema na minha válvula, o médico disse que eu deveria seguir acompanhando
enquanto eu não sentisse nada. Sempre pratiquei atividade física e esportes e sempretive um bom estado de
saúde.
Aí minha mulher teve um câncer na cabeça e ficou meses em tratamento. Eu ficava a semana toda no hospital
e deixei a atividade física de lado. Aí, comecei a sentir fadiga, falta de ar e recorri ao cardiologista, que me
disse que agora a minha válvula estava “cristalizada” e era a hora de operar.
Fiz o cateterismo em fevereiro de 2020 e, nesse momento, vivíamos a primeira onda de casos de covid-19.
Aí eu fiquei apavorado e sumi do hospital. Só voltei 60 dias depois!
Eles me explicaram sobre a cirurgia aberta e sobre a TAVI (técnica de implante percutâneo transcateter de
válvula aórtica. Eu escolhi a TAVI, mas quando eu ia operar, peguei covid. Me recuperei e só depois fiz a
cirurgia, que já estava encantada!
Saí do procedimento e parecia que não tinha sido operado. A “irrigação” correta do sangue no meu coração
era o que faltava. Mudou todo meu organismo e me sinto muito bem desde então. Estou totalmente recuperado.
Sigo as orientações médicas sempre: fiz o repouso que ele pediu, segui dieta, mas depois de 10 dias,
já tomei até uma cervejinha!
Já tive vários desafios na vida, mas com a doença da minha esposa e a fé que ela tem em Deus, me encorajou.
Eu estava em um grande hospital, com uma equipe muito boa e minha família do lado, então eu pensei:
se surgiu um problema, vamos resolver.
Meu conselho para todos é antecipar-se ao problema. Ir ao médico uma vez por ano é para isso. Se não der
nada, ótimo. Se der, tem que ver logo o que fazer. Saúde é nossa maior riqueza.
É ter orientação médica para esticar a vida!
Cláudio Teixeira, 72 anos, empresário do comércio, mora em Mogi-Guaçú/SP
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Contexto global e o Brasil

iii. Doença da calcificação da válvula aórtica

5% das pessoas acima de 75 anos desenvolvem
estenose aórtica

iv. Doença degenerativa da válvula mitral

10% das pessoas acima e 75 anos desenvolvem
insuficiência mitral

A insuficiência mitral pode ser causada por degeneração
em
decorrência do envelhecimento, que é a principal causa.
Existe uma causa secundária para a doença que é a
dilatação do ventrículo esquerdo, seja por causa de
placas de gordura obstruindo as artérias (isquêmica) ou
pelas miocardiopatias ou até sem causa definida.
A condição pode aumentar o risco de batimentos cardíacos irregulares, acidente vascular cerebral e insuficiência
cardíaca.
A cirurgia de válvula mitral cardíaca aberta é o tratamento
padrão, mas muitas pessoas possuem um risco muito alto
para o procedimento invasivo. E as medicações agem na
redução de sintomas e não são capazes de interromper a
progressão da doença.
É a doença cardíaca mais comum entre os idosos.
17% dos brasileiros acreditam saber do que se trata.
Somente 6% afirmam saber o que fazer.
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A calcificação ou estenose aórtica, causada pelo envelhecimento,

atinge 9 milhões de pessoas e a doença degenerativa da
válvula mitral, cerca de 24 milhões.

Impacto das valvopatias

As valvopatias causadas pelo
envelhecimento no mundo

Nos países desenvolvidos essas doenças atingem sobremaneira
adultos acima de 60 anos, pois são doenças ligadas ao
envelhecimento e, com o aumento da expectativa de vida na grande
maioria dos países, essa é uma doença que vem crescendo.
Duas em cada 10 pessoas acima dos 80 anos
apresentam doenças valvar moderada ou severa.

SINTOMAS:

Muitas vezes, as valvopatias são precedidas por um longo período assintomático, caracterizado por baixa morbi-mortalidade (incidência de morte súbita inferior a 1% ao ano), sendo facilmente confundidos com os ligados ao processo natural de envelhecimento:

•Dor no peito

•Desmaio
•Falta de ar

•Fadiga

•Dificuldade para se exercitar
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Impacto das valvopatias

Valvopatias
e Insuficiência Cardíaca

i. A sobrecarga da musculatura do coração, causada pelo
mal funcionamento de uma ou mais válvulas leva a um
quadro de insuficiência cardíaca.
As valvopatias das válvulas mitral e aórtica são as mais
importantes e que requerem intervenção mais rápida.

As valvopatias podem evoluir com sintomas de
insuficiência cardíaca como dispneia aos esforços,
ortopneia (desconforto ao respirar quando o paciente
estiver deitado de barriga para cima), dispneia
paroxística noturna (falta de ar durante o sono, que
pode causar sensação de sufocamento, fazendo com que
a pessoa tenha que se sentar), tosse, chiado,
hemoptise (tosse com sangue), edema periférico
(inchaço nos pés e tornozelos), fadiga, além de casos
onde o paciente pode apresentar arritmias e angina
(dor no peito).

“Faça sua visita anual ao cardiologista a partir
dos 60 anos, mesmo assintomático. A ausculta já
é suficiente para identificar o problema.”
Dr. José Armando Mangione
BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo
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Impacto das valvopatias

Segundo a PNAD 2018 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios),

existem no Brasil 7,5 milhões de pessoas com 60 anos ou mais trabalhando
e gerando riqueza ao País. E, sobretudo, contribuindo para o círculo virtuoso
da economia, uma vez que, de acordo com o SEBRAE (Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas), as pessoas com mais de 60 anos
representam 20% do poder de consumo do Brasil.

O estudo Global Burden of Disease indica que as doenças cardiovasculares
correspondem a um terço das mortes entre os idosos no Brasil, impactando
mais de 10% da redução dos anos vividos sem incapacidade. As doenças
cardiovasculares têm alto impacto econômico e social na população devido
à elevada demanda que geram ao sistema de saúde, público e privado, além
da necessidade com cuidados, muitas vezes exigindo que familiares parem
de trabalhar para dar atenção ao idoso.

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 1990 a 2019, ocorreu significativo aumento de mais de 50% nas doenças das válvulas cardíacas não
reumática no Brasil, principalmente entre homens com idade mais avançada.
Considerando somente a estenose aórtica, o aumento foi de 201,8%, o que
nitidamente indica o impacto do envelhecimento da população brasileira.
Se levarmos em consideração que, em 2030, o Brasil será a quinta população mais idosa do mundo, é possível estimar não só o aumento de recursos
necessários para tratar os pacientes com valvopatia degenerativa, como o
impacto que a redução da atividade produtiva desses indivíduos causará ao
país.
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A jornada do paciente valvopata no brasil

Não tenho muita lembrança de dores de garganta, mas os médicos disseram que foi isso que tive. Começou aos 7
ou 8 anos e comecei a ir ao médico por causa de inchaço nas pernas, em Garanhuns, Pernambuco, onde eu morava.
Mas só quando cheguei em São Paulo, ainda criança, é que descobri que tinha um problema no coração e foi na
Santa Casa que comecei o meu acompanhamento da insuficiência mitral.
Eu só tomava a Benzetacil a cada 21 dias. Ainda tomo. Mas em 2010 a médica viu a alteração e disse que estava na
hora de fazer a cirurgia. Eu estava com 22 anos e operei na Hospital da Beneficência Portuguesa, pelo SUS. Não
tive nenhum problema.
Em setembro de 2021 foi a hora de trocar a prótese, já que a minha era a biológica e ela durou 10 anos. Eu estava
com dor de estômago e ficava cansada só de andar. Já era a prótese “falhando”.
Eu sou a única na minha família com esse problema. Mas não afetou minha vida. Eu sempre trabalhei como vendedora. Quando engravidei, os médicos disseram que eu tinha que ir para a Santa Casa no momento do parto, para
tomar um remédio... que nada, minha filha nasceu no carro. Tive um trabalho de parto muito rápido e acabei indo
para o Hospital Municipal de Taipas, que era o mais próximo.
Depois da gravidez, comecei a tomar remédio para a pressão, mas do resto... só a cicatriz me lembra que tenho um
problema no coração. Vou no posto perto de casa para pegar minhas medicações e tomar a Benzetacil.
Não tenho restrições, nunca tive problemas no trabalho. Só aviso que tenho esse problema no coração porque
tenho que sair uma vez por ano para ir à Santa Casa.
Minha mãe é que me acompanha em tudo. A pandemia me fez perder o emprego e a zumba que eu fazia no parque
perto de casa. Fiquei em casa e as pessoas não vinha me visitar porque sabiam da minha doença, mas agora já
consegui um emprego em um shopping.
Para mim não fez diferença nenhuma ser atendida pelo SUS.
Fiz tudo rápido. Eu não trocaria a Santa Casa por um hospital particular.
Daniela Laurindo Ramos, vendedora de 33 anos,
mora em São Paulo/SP
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Oportunidades de melhoria
para a qualidade de vida do
paciente valvopata no Brasil
– Agir hoje para reduzir o impacto no futuro
das novas gerações

O Guia do Paciente do Global Heart Hub (GHH)
estabelece um check-list para pacientes e
familiares fazerem diante da proposta de tratamento.
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Tratamento

O tratamento do paciente com doença valvar vai depender de vários fatores, como a causa da doença, idade e que tipo de doença ele
tem. O tratamento definitivo é o procedimento cirúrgico, que pode ser tradicional (aberto), minimamente invasivo ou transcateter.

Vejamos:

Além desse check-list, o Guia do GHH também sugere uma série
de questionamentos para a equipe médica que deve servir de
orientação para o paciente e sua família/cuidadores:

• Como é minha vida atualmente?
• Estou fisicamente ativo?

◊

Quais são as diferentes opções de troca ou plastia
de válvula (prótese biológica, prótese mecânica,
tipos de intervenção aberta ou por cateter) e quais
as vantagens e desvantagens que cada uma pode
ter no meu caso?Quais os riscos tenho se eu não
realizar uma intervenção?

◊

Como cada opção vai impactar meu dia a dia?

◊

Quais precauções eu precisarei ter com cada tipo
de procedimento e o que eu tenho que fazer para
ficar bem? (por exemplo, a medicação diária)

◊

Qual o tempo de recuperação para cada tipo de
tratamento?

◊

Quanto tempo de hospitalização eu preciso em
cada caso?

◊

Do que depende o meu tempo de recuperação?

◊

O tempo de cada procedimento tem impacto na minha vida e nas atividades que pretendo fazer, inclusive o tempo para me recuperar?

◊

Quanto cada opção de prótese ou de plastia dura?

◊

Se eu precisar trocar de prótese no futuro, o que
isso significará para mim?

• Eu trabalho em tempo integral?
• Sou o provedor financeiro da minha casa?
• Quais são meus hobbies e o que eu gosto de
fazer no meu tempo livre?

Tratamento

• Como é minha rotina e quão flexível eu sou
com meus compromissos?
• Eu tenho, e quais são, os planos e eventos
nos próximos 12 meses com minha família,
trabalho, religião, viagens, atividades culturais
e outros interesses?
• Que tipo de compromisso pessoal eu estou
disposto a ter com o tratamento que escolher
para obter o melhor resultado?
• Quais ajustes seriam mais fáceis de fazer e
quais reduziriam a minha qualidade de vida?
(Por exemplo, seria fácil tomar medicação
diária para o resto da vida?).
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o caminho ideal do paciente com doença valvular cardíaca

Conscientização do paciente
sobre ossintomas (se houver)
Equipe multidisciplinar
de saúde decide se o
paciente é elegível ao
reparo ou substituição
da válvula

Acompanhamento
pós-intervenção e
monitoramento ao
longo da vida

os resultados para os pacientes podem ser melhorados se os déficits existentes ao longo do caminho forem abordados

Para as doenças do envelhecimento
O procedimento ideal é sempre a reparação da válvula original, que chamamos de plastia, pois os estudos têm mostrado melhores
resultados a longo prazo comparado com a troca valvar.
Quando não há como ser feito esse reparo em decorrência do grau de lesão, deve ser feita a troca da válvula por uma prótese que
pode ser biológica ou mecânica.
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Tratamento

Uso do estetoscópio pelo
profissional de saúde,
para identificar a doença

Encaminhamento ao
ecocardiograma no
momento certo

Insuficiência mitral
Nos casos em que há a insuficiência mitral degenerativa ou funcional é possível o tratamento por meio de uma nova tecnologia chamada de MitraClip®, ainda não coberta por planos de saúde e não disponível no SUS.
Trata-se de um dispositivo que repara a válvula mitral sem a necessidade de um procedimento cirúrgico invasivo. O dispositivo é inserido no coração através da veia femoral, um vaso sanguíneo na perna, e uma vez que o dispositivo esteja implantado, ele aproxima os
folhetos valvares, proporcionando um fechamento adequado dos mesmos. Assim permite que o coração bombeie sangue de maneira
mais eficiente, aliviando os sintomas e melhorando a qualidade de vida.
O procedimento não é indicado quando a etiologia da doença é a cardiopatia reumática.
Recomendação preliminar Estenose aórtica

Tratamento

A estenose aórtica é relacionada aos fatores de risco para aterosclerose, principalmente ao envelhecimento. A prevalência na faixa
etária entre 65 e 74 anos é de 1,3%, e acima de 75 anos, 2,8%. Pacientes com estenose aórtica têm risco aumentado de morte cardiovascular. O prognóstico, após início dos sintomas, é de 50% de mortalidade em dois anos, sendo recomendada a cirurgia de troca
valvar aórtica, mas cerca de 30% dos idosos têm a cirurgia contraindicada pelo alto risco cirúrgico.
O TAVI (sigla em inglês para transcatheter aortic valve implantation) é uma opção de tratamento percutâneo (transapical ou transfemoral), com troca da válvula sem necessidade de abertura da cavidade torácica e circulação extracorpórea. Oferece maior sobrevida e
qualidade de vida ao paciente, pois reduz sintomas relacionados à insuficiência cardíaca e o número de internações hospitalares.
Atualmente, o tratamento através do TAVI tem demonstrado excelentes resultados e está sendo amplamente utilizado nos Estados
Unidos, Canadá, Reino Unido e em vários países europeus. Nesse procedimento, um cateter é introduzido pela virilha (via femoral) e
implanta uma nova válvula aórtica (prótese) no coração.
Os resultados clínicos publicados em estudos têm sido equivalentes quando comparados com a cirurgia. Para os pacientes acima de
75 anos, as diretrizes têm recomendado o procedimento transcateter como o de escolha, tendo em vista ser menos agressivo, com
recuperação e alta mais rápidas.
Trata-se de um procedimento caro, que só passou a ser coberto pelos planos de saúde em 2021, apenas para pacientes acima de 75
anos e considerados inoperáveis (sem condições clínicas para se submeter a um procedimento aberto) ou de alto risco cirúrgico.
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No Sistema Único de Saúde (SUS) o procedimento também só foi aprovado em 2021, no mês de junho, e o Instituto Lado a Lado pela
Vida teve importante participação nessa conquista.
A CONITEC, que é a Comissão que analisa e recomenda a incorporação ou não de medicamentos, procedimentos ou tratamentos pelo
SUS, aceitou os argumentos incluídos na contribuição do Instituto Lado a Lado na Consulta Pública, para a incorporação deste procedimento, tanto que foram citados três vezes!
Saber que o LAL foi ouvido e que o seu posicionamento influenciou a mudança da recomendação da CONITEC, que inicialmente era
a de não incorporar o TAVI no SUS, é um resultado que merece ser celebrado. No entanto, o mais importante é que ele comprova a
importância da participação social na saúde e confirma que a nossa voz pode promover mudanças, para
melhorar a saúde da população.
Esse foi um primeiro passo para que, no futuro, outros pacientes, além dos que correm risco de morte pela cirurgia, também possam ter
acesso à essa tecnologia.
Trecho da Publicação da Recomendação/Decisão da CONITEC - COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS
NO SUS para a incorporação do procedimento TAVI no SUS.
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Tratamento

... “A principal vantagem do TAVI é permitir a troca valvar
aórtica sem a necessidade de toracotomia ou circulação
extracorpórea, o que o coloca como opção terapêutica para pacientes com estenose aórtica inoperáveis. Demanda expertise médica e
estrutura hospitalar com suporte de sala de
hemodinâmica e cirurgia cardíaca. O controle na qualidade do atendimento e no impacto orçamentário estão diretamente
relacionados a quantidade de centros e de procedimentos por centro que podem ser autorizados da CONITEC: Pelo exposto, os membros da CONITEC, em sua 95ª reunião ordinária, no dia 04 de março de 2021, recomendaram por unanimidade, a não incorporação
no SUS do TAVI para tratamento de pacientes com estenose aórtica grave inoperáveis. Considerou-se que, apesar das evidências que
suportam o benefício clínico da intervenção, os dados econômicos de relação de custo-utilidade incremental e impacto orçamentário
são desfavoráveis.

A matéria foi disponibilizada em Consulta Pública.
A Consulta Pública No 15/2021 foi realizada entre os dias 18/03/2021 e 06/04/2021. Foram recebidas 17
contribuições, sendo 12 pelo formulário para contribuições técnico-científicas e cinco pelo formulário para contribuições sobre experiência ou opinião de pacientes, familiares, amigos ou cuidadores de pacientes, profissionais de saúde ou pessoas interessadas no
tema.
Recomendação final: Pelo exposto, o Plenário da CONITEC, em sua 96ª Reunião Ordinária, no dia 05 de maio de 2021, deliberou por
unanimidade recomendar a incorporação do implante percutâneo da válvula aórtica (TAVI) para tratamento da estenose aórtica grave
em pacientes com estenose aórtica grave sintomática inoperáveis. Os membros da CONITEC consideraram o benefício clínico com
ganhos em sobrevida e qualidade de vida dos pacientes para recomendar a incorporação desta tecnologia que está condicionada, no
máximo, ao valor considerado custo-efetivo na análise para o Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, foi assinado o Registro de Deliberação No 606/2021.
Decisão: Incorporar o implante percutâneo de válvula aórtica (TAVI) para tratamento da estenose aórtica grave em pacientes inoperáveis no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme Portaria No 32, republicada no Diário Oficial da União No 123, Seção 1,
página 195, em 02 de julho de 2021.

Tratamento

Documento na íntegra
http://conitec.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2021/Sociedade/20210629_ReSoc250_TAVI_FINAL.pdf

Apesar da diretriz de adoção do TAVI em junho de 2021,
até dezembro de 2021 o procedimento não pode ser realizado
nos maiores centros de tratamento do país que são o Incor e o
Instituto Dante Pazzanese. Estes dois centros atendem majoritariamente
pacientes provenientes do SUS.
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“O TAVI mostrou-se um procedimento altamente eficaz em
todos os estudos: desde os pacientes inoperáveis e mesmo
naqueles pacientes com baixo risco para cirurgia aberta.”
Dr. José Armando Mangione
BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo

Acesso aos tratamentos no Brasil

O tratamento definitivo das valvopatias causadas pela doença reumática é feito através
da cirurgia aberta convencional, que é mais agressiva no sentido de durar mais horas,
precisar de anestesia mais longa, risco de mais sangramento e mais tempo de
recuperação.
“A melhoria das condições sociais é a vacina contra a febre
reumática e suas consequências”.
Dr. Jorge Afiune
Sociedade Brasileira de Pediatria

A cirurgia de colocação de prótese em crianças
e adolescentes é a mais preocupante pela
qualidade das próteses oferecidas,
especialmente no serviço público,
o que faz com que tenham que realizar
múltiplas trocas ao longo da vida.

Tratamento

Para as cardiopatias reumáticas

As cirurgias cardíacas mais realizadas no Incor, em São Paulo, o maior centro de cardiologia do país, ligado à Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo, são as de indivíduos até os 60 anos com sequela da doença reumática. Isso demonstra que
o SUS recebe mais casos de cardiopatia reumática do que os serviços privados.
Nos serviços privados, os doentes com sequela da doença reumática vêm diminuindo, na medida em que há mais prevenção, melhora
das condições de vida e disponibilidade de informação em
distintas regiões do país.
“Chamar um procedimento de minimamente invasivo não
As cirurgias necessitam de circulação extracorpórea,
significa só cortar pouco. Não adianta se for um procedimento
procedimento que interrompe o batimento cardíaco para
muito demorado. O tempo de uso da circulação extracorpórea
que ele possa ser operado. Enquanto isso, toda a
não pode exceder 2 horas, pois causa um trauma cirúrgico
circulação sanguínea é feita externamente, por uma
muito grande e oferece perigo.”
máquina que retira o sangue venoso e devolve o arterial.
É possível realizar uma cirurgia minimamente invasiva em
Dr. Fábio Gaiotto
alguns casos.
INCOR (HCFMUSP)
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Não há estudos para o uso da TAVI, por exemplo, no caso da doença reumática.
A fixação da prótese valvar no coração necessita do depósito de cálcio que já existe naquela válvula, caso contrário, a prótese pode
se locomover, perdendo o posicionamento ideal para funcionar.
Nesse caso, a calcificação causada pelo envelhecimento é ideal para auxiliar a prótese a manter-se no lugar e, quando há a doença
reumática, não há essa calcificação que “sedimentaria” a nova válvula.
A idade mais comum para as cirurgias para valvopatias reumáticas
é após os 30 anos. Existem medicações que o paciente pode tomar
para combater os sintomas iniciais, mas com o tempo, inevitavelmente ele será encaminhado para a cirurgia.

“Justamente na população mais jovem é que se faz
as cirurgias abertas por causa das valvopatias em
decorrência da cardiopatia reumática.”
Dr. José Armando Mangione
BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo

Tratamento

O paciente geralmente fica internado por 10 dias, com resguardo de
aproximadamente 3 semanas, quando então pode voltar a trabalhar e
ter suas atividades normais, inclusive a prática de atividades físicas e
esportivas.
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“A doença valvular não tem cura.
Apenas aumentamos a longevidade.
Trocamos a doença por prótese.”
Dra. Isabela Sacilotto
Hospital Onofre Lopes (UFRN)

As cirurgias minimamente invasivas

No Brasil, os estudos para a utilização da cirurgia minimamente invasiva cardíaca (aquela que se dá com cortes menores) começaram em 2013.

No Hospital BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo, um dos pioneiros nesse tipo de abordagem cirúrgica, o grupo reuniu
estudos e trabalhos do mundo todo para a conclusão de que era seguro iniciar as cirurgias minimamente invasivas de pacientes de
doença valvar. Após os 10 primeiros casos acompanhados por um experiente cirurgião esloveno, Dr. Borut Gersak, com mais de 1000
cirurgias no currículo, o grupo hoje é um dos principais a operar paciente realizando a técnica vídeo assistida.
Não são todos os pacientes que se encaixam no protocolo de cirurgia minimamente invasiva, mas os que podem, obtêm vantagens
como menor sangramento durante o procedimento, menos dor e menor tempo de internação, além da vantagem estética com as cicatrizes menores.
A videotoracoscopia, como é chamada, realiza o mesmo procedimento que a cirurgia aberta e com melhor visualização da prótese a
partir de três incisões na região torácica, sem a necessidade de romper o osso esterno (osso central da caixa torácica).

Tratamento

Para a realização das cirurgias cardíacas é necessário parar o coração usando uma solução chamada Custodiol e a máquina de circulação extracorpórea é acionada para fazer a oxigenação do corpo. Hoje o período máximo de perfusão é de 3 horas para a realização das cirurgias minimamente invasivas – antes não passavam de 2 horas por conta da possibilidade dos efeitos prejudiciais, como
maior risco de infecção e uso de mais medicamento para manter a pressão sanguínea do paciente.

Com mais pesquisas de novos protocolos, o uso de mais tempo de perfusão foi possível. Algumas das contraindicações da cirurgia videoassistida são pacientes com maior calcificação das válvulas, pacientes obesos, pacientes com deformidades do tórax, e em casos
de reoperação.
O paciente tem alta mais rápida, com redução de um a um dia e meio de UTI, e em duas semanas já volta a trabalhar. No sétimo dia
já começa a fisioterapia e após 2 meses já pode dirigir.
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Em quase todos os Estados brasileiros há grupos realizando as
cirurgias minimamente invasivas, inclusive no SUS, mas ainda
não é a realidade brasileira.

“Operar o paciente de doença valvar causada pelo
envelhecimento, ainda assintomático, fazendo uma
plastia, aumenta a chance desse paciente não
precisar de uma nova correção até o fim da vida.”

A videotoracoscopia, por exemplo, não consta no rol de procedimentos da ANS, mas muitos convênios médicos aceitam o
procedimento como “cirurgia videoassistida”, pois acabam vendo
vantagem para o paciente e custo-benefício.

Dr. Marco Antônio Praça de Oliveira
BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo
Já há publicações que comparam os custos entre os procedimentos abertos e os minimamente invasivos⁷, inclusive robóticos e que
demonstram que pode haver redução de custos hospitalares, além
dos benefícios para o paciente e cirurgião.

Tratamento

Em casos de necessidade de reoperação, o paciente cuja primeira
intervenção foi uma videoassistida tem mais facilidade, pois tem
menos aderências causadas pela cirurgia.
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“As cirurgias videoassistidas em grandes centros de
valvopatias no mundo já conseguem ser mais baratas
do que a cirurgia aberta pela redução de dias de internação, mas no Brasil ainda não se criou o volume
necessário para essa vantagem.”
Dr. Marco Antônio Praça de Oliveira
BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo

Tive um problema congênito, causado pelo prolapso da válvula mitral, que só descobri
aos 30 anos, porque eu nunca tive sintomas. Eu havia acabado de fazer uma cesárea
e havia engordado com a gravidez, então procurei um médico para emagrecer e, pela
primeira vez, na ausculta, o médico disse que eu tinha um problema no coração.
Desde que descobri, fui só acompanhando, ano a ano, até que um dia o cardiologista
disse que eu deveria pensar em trocar a válvula enquanto eu estava bem de saúde.
Em março de 2021, o cardiologista disse que não dava mais para esperar. Fui ao Hospital
aqui em Poços de Caldas, mas só me ofereceram a cirurgia de peito aberto. Fiquei muito
assustada porque iria sofrer uma grande agressão e eu não tinha nenhum sintoma.
Sempre fiz caminhada e Pilates. Treinava para subir os morros aqui de Poços com uma
turma e sempre pensava: não é possível, eu não sinto nada!
Cheguei a ver as próteses, mas estávamos em um momento grave da pandemia, então
resolvi ir adiando. Um sobrinho meu, que é médico em São Paulo, achou melhor eu ter
uma segunda opinião e me indicou um cardiologista clínico em São Paulo, só para
confirmar o diagnóstico.
Em 18 de agosto, eu fiz a cirurgia videoassistida e com um mês de operada já fazia tudo
que fazia antes. Foram alguns “furinhos”: na axila, na virilha, na aréola da mama. Hoje
nem vejo a cicatriz. Eu fiz a plastia e coloquei um anel.
Meu cardiologista em Poços de Caldas conta a todo mundo a “beleza da minha cirurgia”!
Já dirijo e faço Pilates. O médico fala pra mim: observe seu corpo e vá aumentando suas
atividades conforme se sentir bem. Me aposentei em março como diretora de escola e já
voltei a treinar para subir os morros de Poços de Caldas.
Marília Pagin, pedagoga de 69 anos, mora em Poços de Caldas, MG
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Próteses valvares

As próteses usadas para a reparação das válvulas podem ser biológicas ou mecânicas.

Tratamento

Biológicas: são construídas com o pericárdio bovino ou
suíno. Duram entre 10 e 14 anos e o paciente geralmente
toma anticoagulantes por seis meses. É a prótese mais
indicada por deixar o paciente levar uma vida sem
restrições.

Mecânicas: já foi comprovado que têm maior durabilidade,
entretanto requerem que o paciente tome anticoagulante
para sempre, o que o pode levá-lo a ter algumas restrições,
como não praticar lutas e atividades com risco de se
machucar, pelo risco de sangramento e constantes
hematomas. Não são recomendadas para pacientes que
tenham endocardite bacteriana ativa e não são usadas em
TAVI.
38

O Brasil se destaca pela qualidade da medicina praticada no país, com grandes especialistas em
cardiologia atuando em centros especializados em valvopatias em vários Estados da federação.
Por ser um procedimento de alto custo, o tratamento não consegue ser disponibilizado em todos
os Estados, já que requer alta especialização e investimentos em equipamentos de diagnóstico e
cirúrgicos.
O SUS consegue oferecer os tratamentos adequados e de forma relativamente rápida, tendo em
vista que no país ainda há uma fila grande de pacientes, principalmente os provenientes de cardiopatia reumática – uma doença que poderia ser evitada.
• Incor – Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo

O Incor acompanha cerca de 14 mil pacientes valvopatas por ano, com 40 a 50 pacientes novos

por mês. É o maior centro de referência em doenças valvares da América Latina e recebe casos de
altíssima complexidade de todo o país.
Atualmente, 90% de seus pacientes do Incor são provenientes do SUS, mas há também pacientes
particulares e aqueles cobertos pela saúde suplementar (que possuem planos de saúde ou convênios médicos). Oferece quatro ambulatórios que atuam por 12 horas diárias atendendo pacientes
referenciados de todo o Brasil. Por serem pacientes com alta complexidade, o Incor supre a demanda de outros centros.
Com a pandemia a espera na fila para cirurgia aumentou de forma exponencial e, embora o serviço não tenha sido interrompido, o Hospital das Clínicas teve que acomodar pacientes de covid-19
em todas as suas unidades, o que acarretou postergação daquelas cirurgias que podiam esperar.
Em 2019, o Incor operava entre 70 e 80 pacientes por mês, independentemente do tipo de valvopatia.
Sempre que possível, o paciente operado no Incor é reencaminhado ao serviço de origem, mas
são poucos os centros de referência em válvulas no mundo, e no Brasil isso não é diferente, então
o Incor absorve boa parte desse acompanhamento do paciente em seus ambulatórios.
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“O uso da teleconsulta desde julho de 2021
possibilitou o atendimento aos pacientes que estão
na fila para cirurgia de forma segura e
ampliou a visão da situação social desses
pacientes. Por meio da teleconsulta conseguimos
o contato com os familiares, que muitas vezes não
podiam acompanhar o paciente devido ao custo da
locomoção – alguns precisam utilizar 2,
3 transportes públicos para chegar, ou são de
outras cidades – e isso dá ao clínico mais dados
sobre o paciente.
A teleconsulta conseguiu dar mais acesso ao nosso
paciente, às vezes só para checar exames e
orientação pré-cirúrgica, sem a necessidade
custosa da locomoção e por isso vamos incorporar
mais um ambulatório para esse serviço.”
Dr. Flávio Tarasoutchi
INCOR (HCFMUSP)
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Como um grande centro de atenção, o Incor realiza reuniões exclusivas sobre doenças estruturais valvares com a participação de cirurgiões, clínicos, hemodinamicistas, cardiogeriatras e outros profissionais envolvidos no tratamento e acompanhamento dos pacientes.
O principal tratamento realizado no Incor é a cirurgia aberta. Embora o SUS ainda não tenha liberado a realização de TAVI, a instituição,
por ser de alta referência mundial e fazer parte de um hospital-escola, é o berço do desenvolvimento de novos protocolos. E a indústria
vê a oportunidade de investir em novos produtos e protocolos a partir dos estudos e pesquisas que o Incor desenvolve.
Dessa forma é possível realizar procedimentos de TAVI, cirurgias minimamente invasivas, bem como novos dispositivos para doenças
da aorta e insuficiência mitral, privilegiando-se pacientes do SUS.
Outra inovação em fase de estudo de protocolos realizada no Incor é o procedimento de implante de prótese por via apical (onde o acesso é feito pelo tórax, guiado por imagem, ao invés do cateterismo via região femoral).
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A maior parte dos pacientes do Incor é composta de indivíduos de baixa e baixíssima renda e a maioria, 55%, com história de doença
reumática. Taxa essa que, há 10 anos, chegou a 60%. Nessa década, também houve o aumento médio de idade dos pacientes atendidos: antes de 40 anos e agora em 55 anos. E isso não se deu pela diminuição da doença cardíaca reumática, mas sim pelo aumento de
casos de doença degenerativa. Também foi notado o acesso de muitos pacientes que eram usuários de planos de saúde e que migraram para o SUS, dada a perda de padrão socioeconômico, a partir de 2010-2012.

Experiência dos principais centros de valvopatia no Brasil

• BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo

A BP não realiza mais as cirurgias de doença valvar pelo SUS pela reformulação que a instituição foi submetida. Hoje, são atendidos somente pacientes
particulares e aqueles que possuem planos de saúde/convênios médicos.

A instituição é uma das poucas brasileiras que realiza a cirurgia minimamente invasiva para plastia ou troca de válvulas, e que pesquisou protocolos em
vários países para poder oferecer a perfusão extracorpórea de três horas, que
viabiliza a realização desses procedimentos. A BP tem tido excelentes desfechos nas cirurgias minimamente invasivas com 0% de infecção pós-cirúrgica e
zero óbito.
Também já realizou seis casos pela cirurgia robótica com o robô cirúrgico da
Vinci*, que é uma plataforma cirúrgica que possibilita uma cirurgia videoassistida ainda mais segura e confortável para cirurgião e paciente. Infelizmente, a
técnica teve que ser interrompida com a pandemia, pois o grupo necessita de
um proctor de fora do país para acompanhá-los na realização dos
procedimentos.

*Duas outras instituições realizam cirurgias de plastia e próteses valvares utilizando o robô cirúrgico no Brasil, ambas em São
Paulo: os hospitais Albert Einstein e Moriah.
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• Instituto Dante Pazzanese

O Dante Pazzanese tem tradição no atendimento de pacientes valvopatas e possui
uma seção dedicada ao tratamento público. A grande maioria dos atendimentos são
a pacientes provenientes do SUS e um pequeno número de pacientes provenientes
de alguns planos de saúde.

São atendidos ambulatorialmente cerca de 60 pacientes por dia na seção de valvopatias e a média de idade é de 50 anos. Há, também, o atendimento de controle da
anticoagulação dos pacientes que necessitam usar anticoagulante oral, tipo Warfarina. Aproximadamente 85% dos casos atendidos pelo Dante são de pacientes com
doença reumática e 15% possuem doença degenerativa, relacionada ao envelhecimento.

Em sua maioria, os pacientes são encaminhados pelo sistema CROSS (Central de
Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde), via ambulatório ou via internação.
São encaminhados da atenção primária (Unidades Básicas de Saúde ou postos de
saúde) e de alguns hospitais que não conseguem oferecer tratamento especializado
no diagnóstico ou no tratamento de doença valvar, como cirurgia cardíaca e procedimentos por cateter.
O Dante oferece tratamento clínico medicamentoso, tratamento de endocardite (infecção que acomete as valvas cardíacas), acompanhamento ambulatorial e cirurgia
cardíaca convencional. Até antes da pandemia realizavam de duas a três cirurgias
valvares por dia.

“Já realizamos alguns casos de implante via TAVI, mas por meio de um programa de
pesquisa, já que o SUS ainda não disponibilizou esse tratamento”, afirma a chefe da
seção médica de valvopatias,
Dra. Auristela Ramos - Instituto Dante Pazzanese.
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• HAN - Hospital Ana Neri da Universidade Federal da Bahia
(UFBA)

O HAN possui um Ambulatório de Cardiopatia Reumática que atende
crianças e adolescentes. O número de novos casos nesse ambulatório
vem diminuindo desde 2018.
Até 2012, quando foi publicado o trabalho citado nesse material8 , a situação era muito complicada, com crianças de até 4 anos com cardiopatia
e comprometimento grave. Ao completar 18 anos, os pacientes passam
para o Ambulatório adulto.
75% dos pacientes vêm do interior e o restante da periferia de Salvador,
sendo prioritariamente de famílias carentes.
A melhoria nas condições de vida e no atendimento primário das amigdalites tiveram um grande impacto na redução de casos novos. Hoje, não
surgem mais casos de crianças na primeira infância, sendo mais pré-adolescentes e adolescentes os atendidos.
No período de 2008 a 2012, coberto pela tese de mestrado do Dr. José
Magalhães Filho, mais de 50% dos pacientes entre 10 e 15 anos já tinham acometimento de moderado a grave. Dos 160 casos estudados, 43
foram encaminhados para a cirurgia ainda na adolescência.
A realidade dos novos casos hoje é da admissão de pacientes com acometimento de leve a moderado e que não são encaminhados para cirurgia até os 18 anos e fazem acompanhamento com uso de Benzetacil.
Atualmente, o HAN atende cerca de 20 pacientes ao mês, até 18 anos.
No máximo 3 ou 4 casos novos por mês. Embora a pandemia tenha
impactado pela dificuldade para os pacientes buscarem atendimento no
ambulatório, desde 2018 se percebe essa diminuição de casos.
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O Chica Mendes em Manaus iniciou o grupo de cirurgia vascular em 2004 com o Dr. Mariano Terrazas, com um paciente por dia, que
logo subiu para dois pacientes ao dia, sendo 35% deles valvopatas.

A maior parte destes eram pacientes de doença reumática com acometimento aórtico ou mitral, estando a maior parte na faixa de 20 a
35 anos.
Os pacientes mais jovens eram atendimentos nos pronto-socorros infantis, na Universidade Cândico Mendes e Hospital Infantil Dr.
Fajardo e em 2008 o SUS realizou uma oficina sobre alta complexidade para tornar o Chica Mendes a única referência pública para
cirurgia cardiológica na região norte do país.
Dessa forma, o centro atende pacientes provenientes de Roraima, Pará, Acre, Rondônia e Amapá.
“Nos últimos quatro anos surgiram mais cirurgiões nos outro Estados, mas principalmente em hospitais privados. Para o SUS, a referência ainda é somente o Chica Mendes.”
Dr. Mariano Terrazas - Hospital Francisca Mendes (UFAM)
A febre reumática é muito comum nos pacientes que operam até os 35 anos e no atendimento de pacientes idosos tem predominância
a estenose aórtica. É menos frequente o atendimento de doenças congênitas dos jovens na faixa dos 30 anos.
Hoje, o serviço do Chica Mendes conta com uma residência médica, 17 cirurgiões e atende dois pacientes adultos e um pediátrico por
dia. “Temos o pleito de aumentar os atendimentos porque a demanda é de 300 pacientes adultos e mais 200 crianças na fila. São, em
média, dois anos aguardando pela cirurgia. A maioria das crianças com doenças congênitas.”, esclare Terrazas.
O Hospital Chica Mendes conta com ambulatório com 10 pacientes por médico, por semana, e também um ambulatório para cardiologia clínica. O Serviço já realiza TAVI e cirurgia endovascular (para aneurisma da aorta) esta última desde 1998, mas são procedimentos feitos à medida que é permitido pelo SUS. Normalmente, o TAVI é realizado somente por convênios, na rede particular do Amazonas, pois embora o SUS tenha aprovado o procedimento, ainda é difícil a liberação de próteses para realizar esse procedimento.
“Para idosos e pacientes com comorbidades, o TAVI ultrapassa em qualidade a cirurgia aberta. Excepcionalmente, conseguimos alguma liberação da Secretaria Estadual da Saúde (SES) para casos que são considerados graves e com alto risco”
Dr. Mariano Terrazas - Hospital Francisca Mendes (UFAM)
Desde 2020, a regulação dos casos de cardiopatia no Hospital Chica Mendes é feita pela SES e não mais pela Universidade Federal
do Amazonas (UFAM).
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• Hospital Universitário Francisca Mendes
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• Hospital Universitário Onofre Lopes – UFRN

O Ambulatório de Valvopatias do HUOL foi criado há 10 anos por iniciativa da Profa. Isabela Sacilotto de Freitas e ele começou atendendo 3 pacientes por dia, uma vez por semana e, em um ano, já estava atendendo 10 pacientes por dia, apenas com a professora e seus
acadêmicos.

“Mais de 50% dos pacientes requerem intervenção. A valvopatia encontra gargalos no SUS. Embora seja uma especialidade clínica, ela
requer exames de imagem, cateterismo e cirurgia cardíaca.”
Isabela Sacilotto - Hospital Onofre Lopes (UFRN)
Hoje o serviço não tem como ser ampliado, por tratar-se de uma iniciativa isolada da professora, cuja principal função são as aulas na
UFRN. O ambulatório não consegue superar os 15 pacientes por semana.
Até 2019, em 5 anos, o Ambulatório atendeu 225 pacientes, com a média de idade geral de 53 anos (mulheres 52 anos e homens, 55
anos). Em 2020, com a chegada da pandemia muitos pacientes pararam de ser acompanhados.
Números do Ambulatório do HUOL:
10% pacientes abaixo de 30 anos
15% entre 31 e 40 anos, com maior prevalência de mulheres e maior prevalência de estenose mitral reumática
8% acima de 80 anos, com doença calcificadora degenerativa
30% de pacientes acima de 60 anos, com sequela de febre reumática (incluindo reoperações)
A maioria desses pacientes vêm do interior do Estado e das zonas rurais e possuem poder aquisitivo muito baixo. “São pacientes que não
têm condições de fazer o ecocardiograma semestral, que é fundamental para o diagnóstico e acompanhamento. Muitas vezes eu tenho
que pedir que esse paciente, extremamente carente, reúna a família para pagar por um exame”, esclarece Isabela.
Originalmente os pacientes eram encaminhados pelas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e com a criação de ambulatórios dentro do
HUOL, decidiram eliminar o encaminhamento e eles mesmos triam e marcam consulta para os pacientes. “Se tiver que passar por UBS,
são meses de espera. Aqui, a realidade são 2 a 3 meses de espera, mas a realidade do SUS são seis meses”, declara a professora.
Em 2022, este Serviço pretende crescer o ambulatório com a ajuda de outros setores e residências que serão criadas, pois com a pandemia não foi possível marcar exames e cirurgias e os casos se acumularam muito.
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“Mesmo com 4 hospitais no Estado há uma fila enorme e não se
espera menos de 6 meses por uma cirurgia, a menos que o paciente dê entrada pela Emergência. A estenose aórtica tem o risco
de morte súbita e esses pacientes estão na fila. É muito aflitivo
fazer o acompanhamento clínico apenas desses pacientes sem
conseguir fazer nada para modificar a história natural da doença”,
declara.

O HUOL receberá a residência de ecocardiograma em 2022 o que
poderá se traduzir em uma esperança de aumentar os diagnósticos,
mas isso aumentará o gargalo para a cirurgia.
Nesse centro, mesmo a TAVI podendo ser indicada, ela só é realizada após judicialização.
“Temos o reflexo de uma saúde pública em que faltam recursos
para a atenção básica. É preciso levar a medicina para o interior e
conscientizar que as amigdalites têm que ser tratadas corretamente
para mudar o cenário da febre reumática e não ter um serviço com
56% de sequelas dela. Estamos ‘enxugando gelo’ enquanto não
houver atenção básica”.
Isabela Sacilotto - Hospital Onofre Lopes (UFRN)
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Os casos que aguardam cirurgias são em média: 56%
originários de febre reumática (tanto pacientes que
nunca sofreram intervenção, como pacientes que
sofrerão a segunda cirurgia – cerca de 56% já tiveram
intervenção, tanto no HUOL, quanto em outros
hospitais que atendem o SUS) 15% doenças
degenerativas (81% de estenose aórtica degenerativa)
Poucos de cardiologia congênita

A médica não sabe dizer o percentual de pacientes que fazem uso
de profilaxia com penicilina benzatina, e percebe muitos casos de
endocardite originados por problemas de saúde bucal. “São pacientes de áreas rurais, com dentição muito ruim”, esclarece.

Lado a Lado podemos desenhar uma agenda propositiva positiva

a. O olhar do Comitê Científico do LAL

A elaboração deste Documento Guia contou com a fundamental orientação e

participação dedicada de membros do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado
pela Vida. Os cardiologistas Ariane Macedo e José Armando Mangione contribuíram com a definição dos tópicos que ele deveria cobrir, da sugestão e indicação
dos nomes dos especialistas e pacientes que deveriam ser ouvidos, para que
seu conteúdo fosse o mais abrangente e assertivo possível, além de garantir
que a linguagem e a maneira de apresentar o cenário e as possibilidades para
que os pacientes valvopatas, sejam eles do sistema público ou privado, possam
seguir melhor a sua jornada, desde o diagnóstico até a definição e entendimento
sobre os tratamentos adequados para enfrentar as doenças das válvulas
cardíacas.
Ambos, Dra. Ariane e Dr. Mangione concordam que é preciso atuar em duas
frentes fundamentais para o enfrentamento das valvopatias no Brasil. No que
se refere à doença causada pela febre reumática, nitidamente uma questão de
saúde pública reforçam que é possível enfrentá-la com a prevenção nas áreas
endêmicas, como as regiões Norte, Nordeste e locais identificadas nos estados
de Minas Gerais e Goiás.
Como destacado anteriormente, a chave para reduzir a incidência da valvopatia
por febre reumática é a prevenção primária e os especialistas destacam o fundamental papel dos 400 mil agentes de saúde que atuam no Brasil. Esse contingente de profissionais, na maioria das vezes pessoas conhecidas e de confiança
nas comunidades onde atuam, podem não só ajudar na informação das famílias
sobre o risco da doença, como monitorar e orientar pais e mães sobre a maneira
mais adequada de identificar e rapidamente tratar a amigdalite bacteriana nas
crianças.
Mencionaram, ainda, a possibilidade de identificar se crianças que tiveram
amigdalite bacteriana fizeram o tratamento correto nas escolas, citando por
exemplo casos de profilaxia que foram implementados em escolas na África,
reduzindo o impacto da doença.
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É preciso alertar a população que começa a envelhecer e seus familiares de que a doença das válvulas é comum, pode ser grave, mas
tem tratamento. Orientar o indivíduo a conhecer e entender a importância das válvulas para o bom funcionamento do coração é outro
ponto de destaque. No que diz respeito aos tratamentos, entendem que a definição daquele que melhor se adequa ao caso deve ser
feita de maneira a oferecer a melhor equação entre segurança do paciente e a melhora da qualidade de vida oferecida pós
procedimento de reparo da válvula.
Além disso, lembram que a classe médica precisa estar melhor informada sobre acesso e conhecer os trâmites e a jornada que o
paciente brasileiro percorre nos sistemas de saúde público e privado, para receber o tratamento adequado.
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O outro ponto de concordância entre os especialistas do Comitê Científico do LAL é a urgente e necessária educação em saúde da
população e, também, dos profissionais da área. Esse é um tema mandatório para orientar o paciente da necessidade da ausculta
cardíaca nas consultas médicas a partir dos 60 anos, para que a doença valvar degenerativa seja identificada precocemente.
Ele é fundamental para detectar o sopro e encaminhar o paciente para realizar o ecocardiograma com o cardiologista, para confirmar o
diagnóstico e recomendar o tratamento mais adequado.

Lado a Lado podemos desenhar uma agenda propositiva positiva

b. Posicionamento do LAL

Em setembro de 2021, o Instituto Lado a Lado pela Vida (LAL) publicou uma Carta Aberta com mensagens endereçadas ao distin-

tos públicos que compõem o ecossistema da saúde, que são: formuladores de políticas públicas, agências reguladoras, setor privado da
saúde, profissionais da saúde, sociedades médicas/científicas, a academia, gestores da saúde nas esferas, federal, estadual e municipal,
pacientes, familiares, cuidadores e população em geral.
Nesta carta, o LAL enfatizava a necessidade de que para enfrentar um
cenário tão complexo e perigoso como o da saúde cardiovascular no
Brasil, é preciso atuar em bloco. Isso porque o Instituto acredita que a
saúde não pode ser vista como um nicho e, sim, ser entendida com todas
as suas ramificações e o seu enfrentamento necessita de alinhamento e
coordenação, o que exige o trabalho em conjunto.
Naquele momento e agora, com este Documento Guia sobre Valvopatias, o Instituto Lado a Lado pela Vida reforça que é mandatório para o
Brasil definir e, mais importante, implementar o Plano de Ação de Enfrentamento das Doenças Cardíacas, que sabemos será um dos mais
desafiadores compromissos para a saúde pública deste século no nosso
País. Entendemos que não é simplesmente elaborar um plano, mas, sim,
definir uma Política Pública focada em uma linha de cuidados que enxergue e atue desde a prevenção na atenção primária até as necessidades
dos pacientes em sua jornada, do diagnóstico ao tratamento, enfrentando
e resolvendo os imensos gargalos com os quais convivemos hoje.
Precisamos reduzir o fardo das doenças cardiovasculares e as valvopatias são enfermidades importantes, cada vez mais comuns em nossa
sociedade, mas que podem ser tratadas e proporcionar ao paciente uma
vida com qualidade. A OMS (Organização Mundial da Saúde) publicou as
metas de redução da mortalidade cardiovascular até 2030 e o Ministério
da Saúde também o fez e, no entanto, os dados continuam crescendo
cada vez mais. E, esse crescimento desenfreado de eventos e mortes
por doenças cardíacas ocorre porque não estamos enfrentando a realidade com a seriedade e compromissos que ela exige e, muito pouco ou
quase nada, tem sido feito para reverter as estatísticas.
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Organizações sociais como o LAL e a população devem atuar menos simplesmente apontando o dedo para o que vai mal e mais para
entender os meandros dos sistemas de saúde e exercer seu papel cidadão de forma participativa, monitorando e cobrando que os
gestores e formuladores de políticas públicas arregacem as mangas e trabalhem pela busca de soluções para quem precisa e na hora
certa, entendendo que o “tudo para todos” é utópico e até mesmo inviável. Os problemas são conhecidos e a falta de orçamento será
eternamente uma desculpa para não avançarmos.
O LAL já anunciou publicamente que está pronto para formar um amplo pacto nacional colaborativo e propositivo, que impulsione e
oriente os brasileiros para a ação em busca da equidade!
Não podemos mais admitir o contínuo aumento no número de brasileiros com doenças incapacitantes e mortes pelo país afora. Conhecimento e controle das doenças cardiovasculares, entre elas as valvopatias, não podem mais ser palavras em artigos na mídia. O
momento exige ação para enfrentar o atual cenário e os desafios que estão por vir, ainda mais impactados com a recente pandemia do
novo coronavírus. Precisamos mobilizar a sociedade para encontrar caminhos para as questões importantes como o fato de que vivemos em um país continental, com distintas realidades, desafios e desigualdades.
Com esse Documento Guia sobre valvopatias, material inédito no País, conclamamos a todos a assumirem a sua parte no compromisso
de atuar para reduzir a incidência da febre reumática nas crianças e para que os idosos que venham a desenvolver doenças das válvulas possam seguir sua trajetória de vida com qualidade e dignidade.
O caminho para alcançar esse cenário existe: é a união de esforços!

51

Lado a Lado podemos desenhar uma agenda propositiva positiva

Neste Documento, o LAL reforça sua convicção de que é possível mudar esse cenário atuando na educação em saúde, tanto para
formuladores de políticas públicas, gestores, profissionais da saúde como dos pacientes e familiares. É preciso atuar na prevenção – no
fortalecimento da Atenção Primária e estar vigilante e constantemente atualizado com o que a ciência e a tecnologia oferecem no que
se refere ao diagnóstico e tratamentos, gerando desta forma um círculo virtuoso. A população precisa se engajar e assumir a sua responsabilidade, desde a prevenção até o hábito de manter as consultas médicas e seguir as recomendações clínicas.
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