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TAVI
INFORMAÇÃO PARA O/A UTENTE E FAMÍLIA

Existem situações clínicas em que o único tratamento possível e com menor risco numa 
substituição da função válvula aórtica será a TAVI.

A TAVI é uma intervenção minimamente invasiva e como tal, tem riscos calculados, 
podendo ocorrer algumas complicações, nomeadamente complicações não cardíacas 
como complicações vasculares e hemorrágicas, complicações cardíacas como 
arritmias, derrame pericárdico e má posição valvular. A sua preparação física e 
psicológica é fundamental para a redução destes riscos e complicações.

No Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca(HFF) não se realiza a TAVI, pelo que será 
transferido para um centro cirúrgico ( Hosp. Sta Cruz, Hosp. Sta Marta , Hosp. Sta Maria).

Preparação pré-operatória
Faz parte da preparação para a cirurgia, a realização de vários exames complementares 
de diagnóstico, a preparação do intestino, a depilação de algumas zonas do corpo e o 
jejum.

Missão do Serviço da UCIC / Cardiologia
Prestar com qualidade , eficácia e garantia de satisfação, os necessários e adequados 
cuidados de saúde e promover o ensino e investigação. 

Com a informação contida neste folheto, esperamos ter contribuído para um melhor 
esclarecimento acerca da cirurgia cardíaca que vai realizar.
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O que é uma TAVI?

A TAVI (implante percutâneo da válvula aórtica) é uma substituição percutânea da 
válvula aórtica. É um procedimento minimamente invasivo para o implante da 
prótese aórtica sem retirar a válvula aórtica nativa., indicada em casos de estenose 
aórtica grave, quando existe um espessamento e endurecimento da válvula que 
dificulta gravemente a circulação do sangue.

A partir do local de abordagem é colocado cateter por onde passará a válvula artificial, 
totalmente dobrável, sendo transportada até ao local da válvula nativa com estenose sendo 
expandida e assumindo a função da anterior válvula.

Indicações
Idade avançada ( fragilidades ou deficiências físicas que justifiquem esta abordagem) 
Cirurgia cardíaca anterior

Doença pulmonar obstrutiva crónica

Doença arterial coronária

Doença renal

Diabetes mellitus

Tratamento prévio com radiação torácica -Aorta de porcelana

Locais Abordagem
Artéria femoral ( artéria na virilha)

Artéria subclávia (artéria próxima do pescoço/ clavícula ) 

Transaórtico ( pelo espaço entre as costelas) 

Transapical (na ponta do coração)


