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Este guia é para pacientes que sofreram previamente um 
AVC de uma causa desconhecida (também chamado de "AVC 
criptogênico") e que também têm uma abertura em seu coração 
entre as duas câmaras superiores que não se fecharam totalmente 
após o nascimento. O termo médico para essa abertura no coração 
é forame oval patente (FOP). As informações contidas neste guia do 
paciente ajudarão você a aprender mais sobre o AVC criptogênico, 
FOP. Peça ao seu médico para explicar todas as opções de 
tratamento e os riscos e benefícios de cada uma.
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Seu coração é um órgão muscular no seu peito, que tem 
aproximadamente o tamanho do seu punho. A principal função  
do coração é bombear sangue e fornecer oxigênio para todo o  
seu corpo.

Antes do nascimento, há uma abertura na forma de uma aba 
tecidual na parede entre as câmaras superiores esquerda e direita 
do coração do bebê (o átrio esquerdo e o átrio direito). Essa 
abertura ("forame oval") permite que o sangue contendo oxigênio 
da mãe passe pelos pulmões do bebê, que não funcionam até o 
nascimento. Quando o bebê nasce, a abertura da aba geralmente  
se fecha e, dentro de alguns meses, ela é vedada completamente. 

SEU CORAÇÃO E O  
FORAME OVAL 
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Em cerca de 25% a 33% das pessoas (ou seja, uma em cada três 
a quatro pessoas), a aba tecidual do forame oval não se fecha 
completamente. Quando o forame oval continua aberto, ele recebe 
o nome de "forame oval patente" ou FOP. Um FOP pode permitir 
que uma pequena quantidade de sangue passe do lado direito do 
coração para o lado esquerdo do coração, o que recebe o nome de 
"desvio" (do inglês, shunt). Na grande maioria das pessoas, um FOP 
não causa problemas médicos e, se encontrado incidentalmente 
(normalmente em um sonograma do coração chamado de 
ecocardiograma), não requer tratamento nem acompanhamento.

O QUE É FORAME OVAL 
PATENTE (FOP)? 
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FIGURA 1: Antes do nascimento FIGURA 2: Pós-nascimento; 
selagem natural do FOP

FIGURA 3: FOP continua aberto
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O diagrama abaixo mostra um forame oval aberto antes do nascimento, um 
forame oval fechado após o nascimento e um forame oval patente após o 
nascimento.
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Os AVCs são causados por uma interrupção repentina no fluxo 
sanguíneo, em uma parte do cérebro ou por sangramentos no 
tecido cerebral. Quando isso acontece, as células cerebrais são 
privadas de oxigênio e começam a morrer (danos cerebrais). 
Quando as células cerebrais morrem durante um AVC, a função 
controlada por essa parte do cérebro, como a fala ou o movimento, 
pode ser prejudicada ou perdida completamente.

QUAIS SÃO OS DOIS TIPOS PRINCIPAIS DE AVC?

Existem dois tipos principais de AVC: AVC hemorrágico e AVC 
isquêmico. Um AVC hemorrágico ocorre quando os vasos 
sanguíneos danificados no cérebro permitem o sangramento no 
tecido cerebral, resultando em inchaço e pressão, que prejudicam 
o cérebro. AVCs hemorrágicos ocorrem com mais frequência em 
pacientes com pressão arterial alta mal controlada. 

Um AVC isquêmico ocorre quando um bloqueio se desenvolve 
em um vaso sanguíneo que leva o sangue para o cérebro. As 
causas mais comuns de AVC isquêmico são: (1) aterosclerose 
("endurecimento das artérias"), que estreita a abertura do vaso 
e reduz o fluxo sanguíneo para o cérebro, e (2) um coágulo 
sanguíneo, que bloqueia uma artéria cerebral. A maioria dos casos 
de coágulos sanguíneos está associada a uma condição cardíaca 
comum chamada fibrilação atrial, que causa batimento cardíaco 
irregular. Causas menos comuns de AVC isquêmico incluem 

O QUE É UM AVC? 
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inflamação ou dilacerações dentro dos vasos sanguíneos cerebrais, 
espasmo nos vasos sanguíneos cerebrais, distúrbios de coagulação 
do sangue e coágulos sanguíneos associados a válvulas cardíacas 
artificiais.

O QUE É UM AVC CRIPTOGÊNICO E COMO É FEITO O SEU 
DIAGNÓSTICO?

Um AVC criptogênico é um tipo de AVC isquêmico no qual uma 
causa específica (como aterosclerose ou fibrilação atrial) não foi 
encontrada.

Antes de concluir que você teve um AVC criptogênico, sua equipe 
médica, que consiste em um neurologista (um médico que 
avalia e trata AVCs) e um cardiologista (um médico do coração), 
realizará vários testes importantes para procurar as causas comuns 
e incomuns do AVC isquêmico para guiar seu tratamento. Esses 
testes geralmente incluem estudos de imagens do cérebro e dos 
vasos sanguíneos cerebrais (exames de ultrassom, TC e/ou RM), 
monitoramento estendido do ritmo cardíaco, exames de sangue e 
um ecocardiograma.

Um ecocardiograma é um teste de onda sonora do coração e 
pode ser realizado colocando um bastão de imagem no seu 
peito ou dentro do seu esôfago (tubo de alimentos). Durante 
o ecocardiograma, o cardiologista procura cuidadosamente 
anormalidades que possam estar associadas a um coágulo 
sanguíneo que possa se deslocar para o cérebro e causar um 
AVC isquêmico. O ecocardiograma incluirá uma avaliação para 
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determinar se você tem ou não um FOP.

Embora os FOPs sejam muito comuns na população em geral 
(presentes em uma de cada três a quatro indivíduos), essa pequena 
abertura dentro do coração pode, em casos raros, permitir que um 
coágulo sanguíneo passe do lado direito do coração para o lado 
esquerdo do coração, e, em seguida, se desloque para o cérebro, 
onde pode bloquear um vaso sanguíneo, resultando em um AVC. 
Portanto, acredita-se que a presença de um FOP seja um fator 
que pode levar a um AVC isquêmico que, de outra forma, seria 
chamado de criptogênico. Como observado, quando ocorrem 
AVCs isquêmicos, a maioria dos pacientes apresenta condições 
médicas não relacionadas a um FOP que provavelmente levaram 
ao AVC. No entanto, especialmente em adultos jovens e de meia 
idade com FOPs, quando não é possível encontrar uma condição 
médica subjacente que causou o AVC (ou seja, trata-se de um 
AVC criptogênico), o FOP pode ter desempenhado um papel 
na ocorrência do AVC. Medicamentos anticoagulantes ou o 
fechamento do FOP podem impedir que você tenha outro AVC 
isquêmico.

Com base nos resultados de seus testes que não identificaram 
nenhuma das prováveis causas conhecidas de AVC, o neurologista 
e o cardiologista concluíram que você teve um AVC criptogênico. 
Como você tem um FOP, seus médicos acreditam que você 
deve considerar o fechamento do FOP, entre outras opções de 
tratamento, para reduzir o risco de ter outro AVC isquêmico. 
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Se você foi diagnosticado com FOP e AVC criptogênico,  
o fechamento do FOP com o Oclusor de FOP Amplatzer™ pode 
ser uma opção de tratamento para você. Depois de discutir os 
benefícios e os riscos dos tratamentos disponíveis para reduzir o 
risco de outro AVC, você pode decidir qual é o tratamento certo 
para você.

FECHAMENTO DE FOP POR MEIO DE UM PROCEDIMENTO BASEADO 
EM CATETER PARA IMPLANTAR O OCLUSOR DE FOP AMPLATZER™

O Oclusor de FOP Amplatzer™ é um dispositivo que pode ser 
colocado em seu coração para fechar o FOP por meio de uma 
técnica minimamente invasiva baseada em cateter. 

COMPREENDER AS 
OPÇÕES DE TRATAMENTO

Este guia do paciente não se destina a explicar tudo o que você precisa 
saber sobre suas opções de tratamento para FOP e AVC criptogênico. 
Discuta qualquer dúvida sua com o médico para determinar qual opção 
de tratamento é ideal para você. 
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DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO OCLUSOR DE FOP AMPLATZER™

O Oclusor de FOP Amplatzer™ é um dispositivo 
especificamente desenvolvido para interromper o fluxo 
sanguíneo através de um FOP. O dispositivo é composto por dois 
discos circulares de malha de arame cobertos por um tecido 
médico que se encaixa para fechar o FOP entre as duas câmaras 
superiores do seu coração (o átrio esquerdo e o átrio direito).  
O material de malha de nitinol pode ser comprimido para 
encaixar em um tubo pequeno (cateter), que é utilizado para 
posicionar o dispositivo durante o procedimento. Assim que 
o dispositivo for colocado no FOP durante um procedimento 
baseado em cateter, ele continuará permanentemente 
implantado no seu coração. Com o tempo, o processo de cura 
natural do corpo cobrirá o dispositivo com tecido.

OCLUSOR DE FOP AMPLATZER™

Um diagrama do Oclusor de FOP Amplatzer™ 
como ele ficaria em seu coração.
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O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE SUA AVALIAÇÃO ANTES DO 
PROCEDIMENTO DE FECHAMENTO DO FOP? 

Antes da implantação do Oclusor de FOP Amplatzer™, outras 
causas potenciais para seu AVC anterior devem ser descartadas pelo 
neurologista e pelo cardiologista. Se nenhuma causa for identificada 
para o seu AVC (ou seja, você teve um AVC criptogênico) e um FOP 
tiver sido determinado, essa equipe de médicos pode recomendar o 
Oclusor de FOP Amplatzer™ para você.

Antes de se submeter ao fechamento de FOP, seus médicos também 
avaliarão fatores específicos que precisam ser considerados para o 
próprio procedimento de implantação, incluindo:

•  Sua situação médica geral
•  Adequação de seus vasos e tamanho e formato do coração para o 

procedimento baseado em cateter
• Sua adequação para anestesia geral ou local
• Sua adequação à obtenção de imagens do coração por ultrassom
•  Sua adequação à exposição à radiação durante o procedimento que é 

necessário para implantar o Oclusor de FOP Amplatzer™

O Oclusor de FOP Amplatzer™ está disponível em 
quatro tamanhos.
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O QUE VOCÊ PRECISA FAZER ANTES DO PROCEDIMENTO DE 
FECHAMENTO DO FOP?

Converse com seu médico sobre qualquer medicamento que 
você esteja tomando. Ele pode aconselhar você a ajustar seus 
medicamentos antes do procedimento. Seu médico pode pedir 
que você não coma nem beba nada após a meia-noite antes do 
procedimento. Você deve se organizar para as idas e vindas ao 
hospital e providenciar ajuda em casa (se necessário) após o 
procedimento. 

O QUE ACONTECE DURANTE O 
PROCEDIMENTO DE FECHAMENTO  
DO FOP?

O procedimento de fechamento do 
FOP ocorrerá em um laboratório 
de cateterismo cardíaco, onde 
procedimentos minimamente invasivos 
são executados. O procedimento 
com cateter envolve fazer uma 
incisão (corte) muito pequena na 
pele, normalmente na área da virilha 
direita, e inserir um tubo pequeno (chamado de cateter) para guiar 
o Oclusor de FOP Amplatzer™ através dos vasos sanguíneos para 
fechar o FOP dentro do seu coração (veja a figura acima). Assim que 
o dispositivo for colocado através do FOP, o cardiologista estudará 
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com cuidado sua posição utilizando ferramentas de imagem 
cardíaca. Quando o cardiologista estiver satisfeito com a posição 
do Oclusor de FOP Amplatzer™, o dispositivo será liberado para 
se manter permanentemente no coração, todos os cateteres serão 
removidos, e o procedimento de implante estará concluído. 

O QUE ACONTECE APÓS O PROCEDIMENTO DE FECHAMENTO  
DO FOP?

Após o procedimento, a equipe médica discutirá um plano pós-
tratamento com você. Seu médico pode prescrever medicação 
adicional.

Os check-ups regulares com seu médico são muito importantes. 
Ligue ou consulte seu médico sempre que tiver dúvidas ou 
preocupações sobre sua saúde. Se você tiver problemas incomuns, 
como sangramento, dor, outro tipo de desconforto ou mudanças na 
saúde em geral, entre em contato com seu médico. 

Sempre informe aos outros médicos que você tem um dispositivo 
de fechamento do FOP antes de qualquer procedimento médico, 
odontológico ou de IRM (imagem de ressonância magnética).
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