Redução do risco de derrame em fibrilação atrial com
o dispositivo WATCHMAN de oclusão de apêndice
esquerdo

Risco tromboembólico

Prevenção secundária

Pacientes com fibrilação atrial (FA) não valvular ¹

Pacientes com fibrilação atrial (FA) não valvular¹
[paroxística, persistente ou permanente]
Acidente vascular cerebral
isquêmico ou AIT

Fator de risco

Pontuação

Insuficiência cardíaca congestiva/
disfunção VE
Hipertensão

Prevenção primária

SELEÇÃO DE PACIENTES

Letra

Idade ≥ 75
Diabetes mellitus
Derrame / AIT /tromboembolismo
Doença vascular
Idade entre 65 - 74
Sexo (feminino, por exemplo)

Derrame hemorrágico
espontâneo 5

TOTAL (máx. 9)

CHA2DS2 - VASc ≥ 2

Pontuação
total
Risco
anual de
evento

Tratamento subótimo

Derrame ou eventos

anticoagulantes orais

com ACO

embólicos anteriores

(ACO) ²

WATCHMAN™ O único dispositivo de oclusão
percutânea de AAE aprovado pela FDA,
com mais de 3000 pacientes em diversos
estudos randomizados e registros e 6000
paciente de acompanhamento.
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(HAS-BLED ≥3)
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traumatismo

FA diagnosticada
antes do evento

sangramento

Sim

Sim

Sim

Sim

Em DAPT
Ocupação de alto

por CAD

Insuficiência renal

risco recorrente

(anticoagulação

grave
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Sem adesão
à terapia com
anticoagulantes orais
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Risco de sangramento
Letra

Sim
Tratamento
com ACO² bem
administrado?

Tratamento com
ACO² subótimo?

Falta de adesão

Contraindicação/

ao tratamento com

intolerância a

ACO?

ACO? 4

Hipertensão
Função renal e hepática anormais
(1 ponto cada)

Sim

Sim

Hemorragia

Sim

Labilidade da RNI

Sim

Idade avançada (idade  65 anos, por exemplo)
Avalie se seu paciente possui indicação para o uso do

Medicamentos ou alcolismo (1 ponto cada)

dispositivo WATCHMAN™ de oclusão de AAE

Avalie se seu paciente possui indicação para o
uso do dispositivo de oclusão de AAE

Indicações
A tecnologia de oclusão de AAE WATCHMAN™ é indicada para
prevenir embolias por trombos do apêndice atrial esquerdo e
reduzir o risco de eventos hemorrágicos graves em pacientes
com f ibrilação atrial não valvular candidatos à terapia
anticoagulante ou que sejam contraindicados a essa mesma
terapia.

Tzilas et al, Europace 2017; 19(1): 4-15

1 - FA não valvular: com exceção de valvopatia e válvulas cardíacas protéticas
2 - Anticoagulante oral
3 - Exemplos: dificuldades para estabilizar a RNI na faixa terapêutica, problemas de adesão ao tratamento
prescrito, interrupção do tratamento com o medicamento...
4 - Para detalhes sobre contraindicações, consulte as instruções de uso dos medicamentos anticoagulantes.
Os NACOs (dabigatrana, rivaroxabana e apixabana) não são recomendados para pacientes que sofrem
de alteração renal grave (CrCl <30 ml/min). Atualização de 2012 das diretrizes da ESC para tratamento da
fibrilação atrial.
5 - Hipertensão, angiopatia, AVK ou ACO...

1 - FA não valvular: com exceção de valvopatia reumática e válvulas cardíacas protéticas
2 - Para detalhes sobre contraindicações, consulte as instruções de uso dos medicamentos anticoagulantes. Os NACO
(dabigatrana, rivaroxabana e apixabana) não são recomendados para pacientes que sofrem de alteração renal grave
(CrCl <30 ml/min). Atualização de 2012 das diretrizes da ESC para tratamento da fibrilação atrial.
3 - Acidente isquêmico transitório
4 - Exemplos: dificuldades para estabilizar a RNI na faixa terapêutica, problemas de adesão ao tratamento prescrito,
interrupção do tratamento com o medicamento...

CAUTION: The law restricts these devices to sale by or on the order of a physician. Indications, contraindications, warnings and instructions for use can be found in the product labelling supplied with each device. Products
shown for INFORMATION purposes only and may not be approved or for sale in certain countries. Please check availability with your local sales representative or customer service. Boston Scientific Corporation© or its
affiliates. All rights reserved.
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