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DISPOSITIVO DE OCLUSÃO DO APÊNDICE ATRIAL ESQUERDO

Procedimento inovador realizado
apenas uma vez, que reduz o risco
de Acidente Vascular Cerebral
(AVC) em seus pacientes com
fibrilação auricular não valvular
(FANV) e o risco em longo prazo
de hemorragias associado ao uso
vitalício de varfarina1,2

VEJA QUAIS DOS SEUS
PACIENTES COM FANV
SÃO ELEGÍVEIS PARA O
DISPOSITIVO WATCHMAN

Existem riscos associados com o implante e uso de WATCHMAN Consulte as páginas 9 e 10 para ver um resumo das
informações de segurança.

COMO FUNCIONA O IMPLANTE
WATCHMAN
Em pacientes com Fibrilação Auricular Não Valvular (FANV), mais de 90% dos
coágulos responsáveis por um Acidente Vascular Cerebral (AVC), provenientes
do átrio esquerdo, se formam no apêndice auricular esquerdo AAE).3
O WATCHMAN fecha o AAE, evitando a migração de coágulos sanguíneos. O
procedimento é realizado sob anestesia geral em um laboratório de cateterismo
usando uma técnica transeptal padrão. 6

Em
um
ensaio
controlado
randomizado, o WATCHMAN foi
implantado com sucesso em 95%
dos pacientes (252/265)4*

Em geral, o procedimento dura cerca de uma hora e os pacientes permanecem
no hospital por um dia. Após o procedimento, os pacientes têm duas alternativas:
Tomar aspirina e varfarina por aproximadamente 45 dias ou até que haja
uma cicatrização adequada. Após suspender a varfarina, os pacientes tomam
clopidogrel e é feito um aumento na dose de aspirina por 3 meses após o
implante, seguido de terapia contínua com aspirina.6
Tomar clopidogrel e aspirina por 6 meses, seguido de terapia contínua com
aspirina.

PROCEDIMENTO
DE IMPLANTE 6

Motivos para as tentativas de implante interrompidas:
o paciente não suspendeu o anticoagulante antes
do procedimento; a ecocardiografia transesofágica
(ETE) pré-implante revelou novo trombo no AAE; o
tamanho e formato do AAE não eram ideais para o
dispositivo; e a ocorrência de um evento adverso
causou a suspensão do procedimento. 4
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Utilizando uma técnica percutânea
padrão, um fio-guia é inserido por
dentro da veia femoral.

O procedimento de implante é realizado
com fluoroscopia e ecocardiografia
transesofágica (ETE). O septo interatrial
é cruzado utilizando um sistema padrão
de acesso transeptal.
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A bainha de acesso avança sobre o fioguia até o átrio esquerdo e, em seguida,
é direcionada para a porção distal do
AAE sobre um cateter pitgail.

Depois, o WATCHMAN é implantado e
liberado no AAE.

Tecido cardíaco cresce sobre o implante
WATCHMAN e o AAE é vedado
permanentemente. Após 45 dias, a
oclusão é confirmada por ETE.
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QUAL DOS SEUS PACIENTES COM FANV É ELEGÍVEL PARA O
DISPOSITIVO WATCHMAN?
O implante WATCHMAN pode ser uma opção
adequada para seus pacientes com fibrilação atrial
não valvular que atendam aos critérios abaixo: Os
pacientes devem:
1

Ter risco elevado de Acidente Vascular
Cerebral (AVC) e serem indicados para terapia
anticoagulante (CHA2DS2-VASc≥2) 5*

2

Ser candidatos à varfarina ou contraindicados
para anticoagulantes orais.

3

Ter um motivo adequado para buscar
alternativa não farmacológica à varfarina.

* C= Insuficiência Cardíaca Congestiva; H= Hipertensão; A=Idade 75 ≥ anos; D=Diabetes
mellitus; S2 = Acidente Vascular Cerebral (AVC) anterior, acidente isquêmico transitório
ou tromboembolismo; V= Doença vascular; A = Idade entre 65 e 75 anos; Sc= Categoria
de Gênero
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CONSIDERE OPTAR PELO
WATCHMAN PARA OS PACIENTES
COM FANV QUE TENHAM:

• Histórico de hemorragia grave durante o tratamento com
anticoagulantes orais (ACO).
• Ocupação ou estilo de vida que aumente o risco de
hemorragia grave (secundária a trauma).
• Experiência anterior de controle inadequado com ACO.
• Incapacidade de manter a RNI estável.
• Falta de monitoramento da RNI sem opção de acesso a
outros tipos de anticoagulantes.

FRANK, 80, alto risco de hemorragia
Ocupação: avô comprometido
Condições médicas: FANV, insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão, diabetes
Classificação CHA2DS2-VASc: 5
Frank é candidato à varfarina, mas atualmente administra15 mg de rivaroxabana
diariamente. Possui um histórico clínico que quedas, que resultou em uma fratura de
quadril e contusão cerebral. Seu médico acredita que suas condições médicas o colocam
em alto risco de hemorragia secundária a trauma.

Que abordagem você adota para seus pacientes com
FANV que possuem alto risco de hemorragia?

CATHERINE, 68, batalha com a adesão
Ocupação aposentada, voluntária
Condições médicas: FANV, hipertensão, doença vascular
Classificação CHA2DS2-VASc: 4
Catherine toma 5 mg de varfarina, porém não pode manter a supervisão regular de RNI,
pois mora muito longe da clínica e não pode comprar os novos anticoagulantes orais
(NACOs).

Que abordagem você adota para seus pacientes com
FANV que batalham com a adesão?

ABIGAIL, 72, tem uma vida ativa
Ocupação: aposentada, viaja com frequência
Condições médicas: FANV, hipertensão, diabetes
Classificação CHA2DS2-VASc: 4
Abigail toma 5 mg de varfarina atualmente, mas seu médico acredita que seu estilo de via
e viagens frequentes a colocam em alto risco de hemorragia em caso de trauma.

Que abordagem você adota para seus pacientes com
FANV que têm vidas ativas?
Descrição de caso para fins educacional: não é um caso de paciente real
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O implante WATCHMAN

A DIFERENÇA WATCHMAN
O Implante WATCHMAN reduz o risco de
Acidente Vascular Cerebral (AVC) com
tanta eficácia quanto a varfarina e o risco
de hemorragia em longo prazo associado
ao uso da varfarina.1, 2
Em uma meta-análise no nível do paciente
dos ensaios controlados randomizados
(N=1114), o Implante WATCHMAN foi
comparado com a varfarina.2

• Reduziu de forma
significativa os eventos de
hemorragia grave > 7 dias
pós-procedimento2
• Reduziu de forma
significativa o Acidente
Vascular Cerebral (AVC)
hemorrágico 2
• Reduziu de forma
significativa a morte
cardiovascular/inexplicável 2

Acesse:

www.watchman.com.br
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WATCHMAN: Alternativa comprovada para redução do risco de infartos cerebrais 2

O WATCHMAN é uma alternativa segura
à terapia com varfarina em longo
prazo, que apresenta risco equivalente
de Acidente Vascular Cerebral (AVC) e
permite que os pacientes deixem de
tomar a varfarina.

QR

Valor de P

EFICÁCIA

0.79

0.22

Todo Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou SE

1.02

0.94

Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico ou SE

1.95

0.05

Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico

0.22

0.004

Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico ou SE > 7 dias

1.56

0.21

Morte CV/inexplicável

0.48

0.006

Morte por todas as causas

0.73

0.07

Hemorragia grave, todas

1.00

0.98

Hemorragia grave, não relacionada com o
procedimento

0.51

0.002

A favor do WATCHMAN
Quociente de Risco
(IC de 95%)

0.01

0.1

A favor da varfarina

1.0
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Adaptado de Holmes 2015. Direitos Autorais© 2015, JACC Online by American College of Cardiology Foundation

REDUÇÃO:
Morte cardiovascular/inexplicável

52

%
(p=0.006)

REDUÇÃO: Hemorragia grave > 6
meses após o procedimento

72

%
(p<0.001)

REDUÇÃO:
Acidente Vascular Cerebral (AVC)
hemorrágico

78

%

(p=0.004)
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WATCHMAN REDUZIU OS
EVENTOS DE HEMORRAGIA
EM LONGO PRAZO VS. A
VARFARINA*²
A meta-análise no nível do paciente
dos ensaios PROTECT-AF e PREVAIL
demonstrou que quanto mais o paciente
permanecer com o implante WATCHMAN,
maior será a redução de eventos
hemorrágicos.
Em 6 meses após o procedimento, o
WATCHMAN reduziu os eventos de
hemorragia grave vs. a varfarina em 72%
(1,0 vs. 3,5; P<0,001). 1

* Hemorragia grave definida como um evento adverso para o qual é atribuído
um entre diversos códigos de hemorragia e que foi definida por um Comitê
Independente em Eventos Clínicos como significativa (que apresenta
risco à vida, resulta em hospitalização, prolongamento de hospitalização,
incapacitação significativa ou morte).
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No ensaio
PREVAIL:
• 92% dos pacientes tiveram a
possibilidade de interromper
a varfarina 45 dias após
o implante do Dispositivo
WATCHMAN 4
• Mais de 99% dos pacientes
puderam
suspender
a
varfarina 1 ano após o
implante. 4

Redução percentual de hemorragia grave

Quanto mais o paciente permanecer com o implante WATCHMAN,
maior é a redução dos eventos hemorrágicos.¹

1,8 vs. 3,6 eventos a cada
100 pacientes-anos; RR =
0,49, P=0,001

0

1,3 vs. 3,6 eventos a cada
100 pacientes-anos; RR =
0.37, P=0,001

1,0 vs. 3,5 eventos a cada
100 pacientes-anos; RR =
0.28, P=0,001

51

63

72

> 7 dias

> 45 dias

> 6 meses*

%

%

%

50

100

Dias/meses pós-procedimento
DESENHO DE ESTUDO
A meta-análise no nível do paciente dos ensaios PROTECT-AF e PREVAIL também comparou o risco relativo de hemorragia grave com o WATCHMAN e o
tratamento com varfarina em longo prazo. Em ambos os estudos, os pacientes atribuídos aleatoriamente ao WATCHMAN mantiveram a varfarina e aspirina
45 por dias após o procedimento. Em seguida, uma ecocardiografia transesofágica foi feita para confirmar a vedação adequada do Apêndice Atrial Esquerdo
(AAE) (vazamento peridispositivo < 5 mm de diâmetro). Se havia oclusão adequada do AAE, os pacientes suspendiam a varfarina e eram tratados com
aspirina e clopidogrel por 6 meses após o procedimento, seguido de terapia com aspirina. Se a oclusão do AAE fosse inadequada, os pacientes permaneciam
com varfarina e aspirina e não recebiam clopidogrel. As análises post-hoc eram realizadas em 3 intervalos (7 dias, 45 dias e 6 meses após o procedimento)
para avaliar as complicações do procedimento e o risco referente a eventos como hemorragia grave. 1
*O estudo acompanhou os pacientes por 5 anos.
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SEGURANÇA
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Instruções de Uso A tecnologia de
Oclusão de AAE WATCHMAN destinase a prevenir a embolia por trombos
no apêndice atrial esquerdo e reduzir
o risco de eventos hemorrágicos
que apresentem risco à vida em
pacientes com fibrilação atrial não
valvular qualificados para a terapia
anticoagulante ou que possuam uma
contraindicação a essa mesma terapia.
Contraindicações:
Não utilize o Dispositivo de Oclusão
de AAE WATCHMAN se: • Trombos
intracardíacos forem observados em
imagem ecocardiográfica. • Houver
um dispositivo de oclusão ou reparo
de septo atrial. • A anatomia do
AAE não acomodar o dispositivo. •
Houver qualquer contraindicação para
outras intervenções de cateterização
percutânea (isto é, paciente muito
pequeno para sonda de ETE, tamanho
do cateter, etc.) ou presença de
quadros (isto é, infecção ativa, distúrbio
hemorrágico, úlcera não tratada, etc.).
Advertências
O implante do Dispositivo de Oclusão
de AAE WATCHMAN deve ser
realizado apenas por médicos treinados
em procedimentos percutâneos e
transeptais que concluíram o programa
de qualificação WATCHMAN • O AAE é
uma estrutura com paredes finas, seja
cuidadoso ao acessar o AAE e implantar
o dispositivo. • Os Sistemas de Acesso
9

e Entrega WATCHMAN são estéreis
e foram desenvolvidos para uso
único. Não os reutilize ou reesterilize.
A reutilização pode danificar ou
romper produto, podendo levar a
complicações clínicas que poderiam
exigir hospitalização prolongada.
A reesterilização pode causar
contaminação do produto, o que
pode resultar em infecção (por
ex., endocardite/ sepse/ infecção
local), possivelmente exigindo uso
de antibióticos ou hospitalização
prolongada • Deve-se considerar
cuidadosamente o uso do Dispositivo
em gestantes ou lactantes, devido
ao risco de exposição a Raios X e
uso de medicamento anticoagulante
forte • O dispositivo WATCHMAN
não foi estudado em pacientes
menores de 18 anos. • A seleção
do dispositivo deve ter base em
medições precisas do AAE obtidas
com o uso de Fluoroscopia e ETE
(Ecocardiografia
transesofágica)
em múltiplos ângulos (por ex., 0°,
45°, 90°, 135°) • A administração
de aspirina deve iniciar um dia
antes do procedimento e continuar
diariamente. • Os pacientes devem
estar
totalmente
heparinizados
durante todo o procedimento, com
um tempo de coagulação ativado
(TCA) de 200 a 300 segundos após a
punção transeptal.• Não se deve usar
fluoroscopia e ETE (Ecocardiografia

transesofágica) ao implantar o
dispositivo. • Não solte (desatarraxe)
o dispositivo a menos que todos os
critérios de liberação sejam atendidos
(passo 14).
• Há possibilidade de embolização
do dispositivo com cardioversão <30
dias após sua implantação; verificar a
posição do dispositivo após realizar a
cardioversão. • É preciso administrar
terapia
pós-procedimento
com
varfarina a TODOS os pacientes que
receberem um dispositivo, elegíveis
para terapia com varfarina ou outro
anticoagulante
oral
equivalente,
conforme o protocolo da instituição.
Os pacientes devem manter entre 81
e 100 mg de aspirina e varfarina, por
um período mínimo de 45 dias após o
implante (RNI 2,0 - 3,0). 45 dias após
o implante, realizar uma avaliação
do dispositivo por meio de Ecografia
Transesofágica (ETE). A suspensão da
varfarina ocorrerá a critério do médico.
Pacientes para os quais a varfarina
for suspensa devem iniciar 75 mg de
clopidogrel por dia, aumentar a dose
de aspirina para 300 a 325 mg por
dia por 6 meses após o implante e
manter a dosagem de aspirina entre
300 e 325 mg indefinidamente. Para
pacientes contraindicados para a
terapia anticoagulante, iniciar com 75
mg de clopidogrel por dia, entre 300
e 325 mg de aspirina por 6 meses
após o implante e manter a dosagem

REFERÊNCIAS
de 300 a 325 mg de aspirina por dia
indefinidamente. É preciso realizar
uma avaliação visual por meio de
Ecocardiografia Transesofágica (ETE)
45 dias após o implante, para verificar
o dispositivo.
• Administrar profilaxia adequada
para endocardite por 6 meses após a
implantação do dispositivo. O médico
decidirá se a profilaxia para endocardite
deve ser mantida por mais de 6 meses.

Eventos Adversos
Os eventos adversos relatados durante
o estudo clínico foram definidos
pelo Comitê de Eventos Clínicos e
são apresentados abaixo: • Derrame
Pericárdico • Hemorragia Excessiva •
Hemorragia Gastrointestinal • Acidente
Vascular Cerebral (AVC) Isquêmico
• Morte • Trombose do Dispositivo
• Hipotensão • Hemorragia grave
exigindo transfusão • Hematomas •
Impossibilidade de movimentar ou
recuperar o dispositivo • Anemia
exigindo transfusão • Reação alérgica
a meios de contraste/Medicação •
Infecção/Pneumonia • Embolização
do dispositivo • Pseudoaneurisma •
Complicações em ETE (dor de garganta,

sangramento) Embolia sistêmica •
Efusão pleural • Fístula AV • Acidente
Isquêmico Transitório (AIT) • Arritmias
• Trombo na punção septal • Efeitos
de
anestesia
pós-procedimento
• Trombose • Sangramento na
perfuração na virilha • Edema
pulmonar • Reações vasovagais •
Sangramento Craneano • Embolia
Gasosa • Ataque Hemorrágico •
Pneumotórax • Obstrução da veia
pulmonar • Lesão Valvular ou Vascular.

PRECAUÇÃO: A Legislação Federal
dos EUA restringe a venda deste
dispositivo por médicos ou sob
receita médica. Uso médico apenas.
Antes do uso, consulte as Instruções
de Uso para mais informações
sobre Indicações, Contraindicações,
Advertências, Precauções, Eventos
Adversos e Instruções ao Operador.

© 2017 Boston Scientiﬁc Corporation ou suas
afiliadas. Todos os direitos reservados.

¹ Eikelboom JW, Connolly SJ, Brueckmann M, et
al. N Engl J Med 2013;369:1206-14.
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WATCHMAN

™

DISPOSITIVO DE OCLUSÃO DO APÊNDICE ATRIAL ESQUERDO

UMA ALTERNATIVA INOVADORA AO
ACO PARA SEUS PACIENTES COM NVAF
1

O WATCHMAN reduziu o risco de Acidente
Vascular Cerebral (AVC) em pacientes com
FANV com tanta eficácia como a varfarina.²

2

O WATCHMAN também reduz o risco em longo
prazo de hemorragias associado à varfarina.¹

3

O WATCHMAN é um procedimento realizado
apenas uma vez e o único implante do tipo
aprovado pela FDA.
Korean Circ J. 2018 Aug;48(8):692-704

TEM ALGUM PACIENTE
EM MENTE PARA O
WATCHMAN?
Encaminhe seu paciente a um dos
centros médicos no país que já fazem
o implante do WATCHMAN.

Entre em contato com o
representante da Boston Scientific
mais próximo de você.
Acesse:

www.watchman.lat

Boston Scientiﬁc
© 2020 Boston Scientiﬁc Corporation
ou suas Afiliadas.
Todos os direitos reservados.

Existem riscos associados com o implante e uso de WATCHMAN Consulte as páginas 9 e 10 para ver um
resumo das informações de segurança.
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