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A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de 
São Paulo (Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo) é o órgão 
oficial de divulgação da Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo (SOCESP). Trata-se de uma publicação trimes-
tral, com previsão de 120 páginas por edição, e indexada no 
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde) e no Latindex (Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal). 

Cada edição abrangerá dois temas distintos, seleciona-
dos a critério da Diretoria de Publicações. Cada tema incluirá 
no máximo seis artigos. Em todas as edições serão convidados 
dois editores, um para cada tema. Editores convidados e autores 
devem adequar os artigos às Normas para Publicação, evitando-
se prejuízo às fases de produção editorial e de produção gráfica. 

1 DADOS GERAIS PARA PREPARO DO ARTIGO 
A Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de 

São Paulo adota as Normas de Vancouver (Uniform Require-
ments for Manuscript Submitted to Biomedical Journals – revi-
são em julho/2010), organizadas pelo International Committee 
of Medical Journal Editors: “Vancouver Style” (http://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 
1.1 Cada artigo deverá ter até 20 páginas, incluindo as referên-

cias, respeitando a configuração de página padrão (2,5 cm 
nas laterais da página e 3,5 cm nas bordas superior e infe-
rior), e deverá ser digitado em Times New Roman, tamanho 
10, e espaçamento entre linhas de 1,5. Poderão ser inseridas 
até 4 ilustrações, considerando figuras, fotografias, gráficos 
e/ou tabelas, e até 50 referências. As exceções serão anali-
sadas pelos editores. 

1.2 O uso de abreviaturas, mesmo as consagradas, deverá ser 
evitado. 

1.3 O texto deverá ser digitado sem formatações especiais. 
1.4 As tabelas deverão ser digitadas no mesmo processador/

editor de texto utilizado para o restante do texto. Não serão 
aceitas tabelas enviadas como imagem. 

2 SEQUÊNCIA DA DISPOSIÇÃO DO TEXTO 
Somente serão considerados aptos à produção editorial 

os artigos que se enquadrarem nas Normas para Publicação aqui 
apresentadas, respeitando a seguinte disposição: 
2.1 Primeira página 

-Título do artigo em português. 
-Nome(s) do(s) autor(es) por extenso. 
-Instituição(ões) a que cada autor pertence. 
-Nome do autor responsável pela correspondência e 

endereço completo, incluindo endereço eletrônico. 
2.2 Segunda página 

-Resumo: até 250 palavras. 
-Descritores: até 5 (obter os termos no “DeCS – Descri-

tores em Ciências da Saúde”, disponível em: http://decs.bvs.br). 
2.3 Terceira página 

-Título em inglês. 

-Abstract (resumo em inglês): até 250 palavras. 
-Descriptors: até 5 (obter os termos no DeCS – versão 

em inglês). 
2.4 Quarta página e demais 

-Corpo do texto: organizado em intertítulo, subtítulo, 
etc. 

3 ESTILO E FORMATO DAS REFERÊNCIAS 
3.1 As referências devem ser citadas quando efetivamente 

consultadas e numeradas, no corpo do texto, em formato 
sobrescrito, respeitando a ordem de entrada no texto. 

3.2 Incluir até 50 referências relevantes. 
3.3 Exemplos de referências. 
Artigo de revista com até 6 autores, citar todos os autores 

Pahl E, Seghal R, Chystolf D, Neches WH, Webb CL, Duffy 
CE. Feasibility of exercise stress echocardiography for the 
follow-up of children with coronary involvement secondary 
to Kawasaki. Circulation. 1995;91(1):122-8. 

Artigo de revista com mais de 6 autores, citar os seis primeiros 
autores seguidos de et al. 

Yu CM, Fung JW, Zhang Q, Chan CK, Chan YS, Lin H, 
et al. Tissue Doppler imaging is supervisor to strain rate 
imaging and prost systolic shortening on the prediction of 
reverse remodeling is both ischemics and nonischemics 
heart failure after cardiac resynchronization therapy. Cir-
culation. 2004;110(1):68-79. 

Instituição como autor 
The Cardiac Society of Australia and New Zeland. Clinical 
exercise stress testing: safety and performance guidelines. 
Med J Aust. 1996;164(5):282-4. 

Sem indicação de autoria 
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 

1994;84(12):15. 
Volume com suplemento 

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcino-
genicity and occupational lung cancer. Environ Health 
Prospect. 1994;102 Suppl 1:275-82. 

Livro 
Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. 
Medical microbiology. 4

th 
ed. Saint Louis: Mosby; 2002. 

Capítulo de livro 
Mylek WY. Endothelium and its properties. In: Clark BL 
Jr, editor. New frontiers in surgery. New York: McGraw 
Hill; 1998. 
p. 55-64. 

Monografias, dissertações e teses 
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone sur-
vey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant 
(MI): Central Michigan University; 2002. Takemura CK. 
Correlação das variáveis geométricas de lesões coronárias 
com achados ultra-sonográficas [tese]. São Paulo: Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2003. 

Eventos 
Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s compu-
tational effort statistic for genetic programming. In: Foster 
JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Ge-
netic programming, EuroGP 2002: Proceedings of the 5th 
European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 
3-5; Kinsdale, Ireland, Berlin: Springer; 2002. p. 182-91. 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA

REVISTA DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Material eletrônico 
- Consultas na Internet: 
Ministério da Saúde [homepage]. Secretaria Executiva. 
Datasus. Informações de Saúde. Morbidade e informações 
epidemiológicas [citado 2000 maio 10]. Disponível em: 
http://www.datasus.gov.br. Sabroza PC. Globalização e 
saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das populações. 
In: 4º Congresso Brasileiro de Epidemiologia [on line]; 
1998 Ago 1-5; Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio de 
Janeiro: ABRASCO; 1998 [citado 1999 jan 17]. Disponível 
em: http://www.abrasco.br/epirio98. 
- Jornal: 
Novo remédio ajuda a deixar o hábito de fumar. O Globo, 
Rio de Janeiro [jornal on line]. 1999 maio 17 [citado 1999 
ago 17]. Disponível em: http://www.oglobo.com.br. 
- revIsta: 
Morse SS. Factors in the emergence of infections diseases. 
Emerg Infect Dis. 1995;1(1):e10-e23. [cited 1996 Jun 5]. 
Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. 
- lIvro: 
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996 [cited 1999 May 27]. Available from: 
http://www.sinuses.com/postsurg.htm. 
- Capítulo de lIvro quando o autor do Capítulo é o mesmo 
autor do lIvro: 
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996. p. e31-e43. [cited 1999 May 27]. Avai-
lable from: http://www.sinuses.com/postsurg.htm. 
- tese (lIvro no todo): 
Lourenço LG. Relação entre a contagem de microdensidade 
vasal tumoral e o prognóstico do adenocarcinoma gástrico 
operado [tese on line]. São Paulo: Universidade Federal 
de São Paulo; 1999 [citado 1999 jun 10]. Disponível em: 
http://www.epm.br/cirurgia/gastro/laercio. 

4 TABELAS E FIGURAS 
4.1 Tabelas 

As tabelas devem ser inseridas apenas quando necessário 
para a efetiva compreensão do trabalho, não devem ser 
redundantes (repetindo informações já mencionadas no 
corpo do texto), e devem ser numeradas por ordem de 
citação. Devem ser apresentadas em páginas separadas, no 
mesmo arquivo do texto, depois das referências, digitadas 
em Word e configuradas em espaço duplo, sem linhas de 

grade. Devem ser numeradas em numeral arábico e o título 
(enunciado) deve ser conciso. Os marcadores de rodapé 
devem obedecer à seguinte ordem: *, †, ‡, §, #, **. As abre-
viações utilizadas devem ser definidas no rodapé da tabela. 

4.2 Figuras 
As figuras devem ser submetidas em alta resolução 
(mínimo de 300 dpi e 1000px de largura) e enviadas em 
formato JPEG. As legendas das figuras devem constar em 
páginas separadas, após as tabelas, e permitir sua perfeita 
compreensão, independentemente do texto. 
Siglas e abreviações usadas nas figuras devem ser explici-
tadas nas legendas. 

5 ENVIO DO MATERIAL 
O artigo completo, compreendendo texto, figuras/fotos/

gráficos e tabelas, deverá ser enviado unicamente via Internet 
para o e-mail do editor responsável pelo tema para o qual o 
autor foi convidado a escrever. O artigo deverá ser acompa-
nhado por uma carta de submissão, em PDF, contendo uma 
declaração do autor de que todos os coautores estão de acordo 
com o conteúdo expresso no trabalho, explicitando a presença 
ou não de conflito de interesses e a inexistência de problema 
ético relacionado. 

Atenção: Solicitamos aos autores a elaboração de um 
teste de múltipla escolha relativo ao assunto abordado em 
seus respectivos artigos. Esse material será disponibilizado no 
website www.socesp.org.br, como contribuição ao programa 
de educação médica continuada destinado a nossos leitores. 

6 DIREITOS AUTORAIS 
Após o aceite do artigo e previamente à publicação, os 

autores deverão encaminhar à SOCESP (socesp@socesp.org.
br), em PDF, a seguinte declaração escrita e assinada, inclusive 
pelos coautores: 

O(s) autor(es) abaixo assinado(s) transfere(m) todos 
os direitos autorais do artigo (título do artigo) à Revista da 
Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. O(s) 
signatário(s) garante(m) que o artigo não infringe os direitos 
autorais ou qualquer outro direito de propriedade de terceiros, 
e confirma(m) que sua versão final foi revista e aprovada por 
ele(s). 

Todos os artigos publicados tornam-se propriedade per-
manente da Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo e não podem ser publicados sem o consentimento 
por escrito da Diretoria de Publicações. 
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CARTA DO EDITOR CONVIDADO

1 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 21 — Nº 4 — Out-Nov-Dez — 2011

Este número que coordenamos da Revista da Socesp aborda quatro temas 
atuais e interessantes na área de Cardiologia Pediátrica, com grandes implicações, 
especialmente na indicação cirúrgica, no pré e pós-operatório e no acompanhamento 
tardio de crianças cardiopatas. Vamos aos temas:

A Dra. Beatriz Furlanetto discute as indicações e não indicações de Double 
Switch, técnica ainda pouco empregada em nosso meio, apesar do fato de que as 
indicações para sua utilização também não sejam muito comuns. Seus comentários 
são pertinentes e apropriados e uma maior difusão dos conceitos envolvidos e de 
suas implicações a longo prazo provavelmente contribuirão para maior difusão e 
utilização desta técnica. A seguir, o Dr. José Pedro e a Dra. Luciana discutem os 
cuidados pré e pós-operatórios em Síndrome Hipoplásica do VE, doença com ex-
celentes resultados cirúrgicos em suas mãos. Nestes neonatos, detalhes mínimos 
nos cuidados, tanto antes como após a cirurgia, podem fazer enorme diferença 
nos resultados e a padronização, exatamente a partir de quem tem conseguido 
oferecer excelente sobrevida, é para ser divulgada e absorvida. A SHVE continua 
a ser uma entidade desafiadora e precisamos expandir muito nosso diagnóstico 
pré-natal e encaminhamento antes do nascimento, destes casos, para unidades 
com capacidade apropriada clínica e cirúrgica.

O Dr. Stevan discute, em seguida, as indicações atuais de intervenção cirúrgica 
em insuficiência mitral e aórtica em crianças pré-escolares e escolares; embora uma 
área com número não muito grande de casos, ela exige indicação apropriada, no 
momento correto, e o progresso enorme de técnicas reparadoras, especialmente 
na mitral, precisa ser conhecido por todos, porque isto tem mudado a evolução 
destes casos; o Dr. Stevan fez uma revisão primorosa e extensa e contribui com 
um artigo muito interessante. Finalmente, o Professor Edmar Atik, do alto de sua 
vasta experiência, disseca cuidadosamente os cuidados e problemas que ocorrem 
no manejo tardio dos pacientes submetidos à correção cavo pulmonar, explicitando 
cuidados e os “dos” e don’t dos” necessários para extrair os melhores resultados 
deste grupo heterogêneo de pacientes. 

Isto posto, temos certeza de que este número contribuirá de modo 
significativo,como sempre acontece com a Revista da Socesp, para uma revisão 
apropriada e debate destes temas de Cardiologia Pediátrica; a finalidade deste 
número foi a de oferecer mais uma vez atualização adequada e de alto nível nos 
temas escolhidos. Nossos sinceros agradecimentos aos autores dos artigos desta 
Revista por trabalharem nos mesmos e se dedicarem, durante o período de fim de 
ano, a atender nossas solicitações e prazos decorrentes dos compromissos edito-
riais da revista. A todos eles, um obrigado do fundo do coração não só meu, como 
da Dra Maria Teresa Bombig e da Diretoria da Socesp.

Atenciosamente

Antonio Carlos Carvalho 
Membro da Socesp, do Depto de Cardiologia Pediátrica da SBC e 

Professor Titular de Cardiologia da Unifesp-Escola Paulista de Medicina 

Cardiologia pediátrica
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A transposição congenitamente corrigida das grandes artérias 

(ccTGA) é uma cardiopa-tia pouco frequente e complexa, em 

que os ventrículos e suas respectivas válvulas estão inapro-

priadamente conectados com os átrios e na qual as grandes 

artérias estão trans-postas. Na ccTGA, os efeitos da inversão 

ventricular estão fisiologicamente corrigidos pela presença 

da transposição das grandes artérias, isto é, o retorno venoso 

sistêmico é ejetado para o tronco pulmonar e o retorno venoso 

pulmonar é ejetado para a aorta. A maioria dos casos apresen-

ta defeitos associados, como comunicação interventricular, 

obstrução da via de saída do ventrículo morfologicamente 

esquerdo, anomalias da valva atrioventricular morfologica-

mente direita e a localização anormal do tecido de condução 

atrioventricular. A sobrevida é determinada pelos defeitos 

associados e mesmo na ccTGA isolada há menor expectativa de 

sobrevida, podendo ser melhorada pelo duplo switch, chamado 

de correção anatômica. O switch arterial, juntamente com o 

switch atrial e a correção dos defeitos associados existentes 

para que o ventrículo esquerdo fique conectado à circulação 

sistêmica, é a proposta atual de tratamento destes pacientes 

e tem excelentes resultados. É essencial o entendimento dos 

reais benefícios deste tra-tamento e sua aplicabilidade frente 

ao tratamento convencional chamado de correção fisiológica. 

A indicação do double switch ainda é muito tímida em nosso 

BeatrIz Helena sanCHes Furlanetto1, GláuCIo Furlanetto2, sandra r. HenrIques3
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The congenitally corrected transposition of the great arteries 

(ccTGA) is a complex car-diopathy where the ventricles and 

their respective valves are connected inappropriately with 

the atrium and in which the great arteries are transposed. In 

ccTGA the effect of the ventricular inversion is corrected phy-

siologically by the presence of the transposition of the great 

arteries (TGA), the systemic venous return is ejected to the 

pulmonary trunk and the pulmonary venous return is ejected to 

the aorta. The majority of the cases presents associated defects 

as inter-ventricular septal defects, obstruction in the morpho-

-logically left ventricle, anomalies of the atrio-ventricular 

morphologically right valve and abnormal localization of the 

atrio-ventricular conduction tissue. The survival is de-termined 

by the associated defects and in isolated ccTGA survival ex-

pectation can be improved by double switch called anatomical 

correction. Arterial switch and atrial switch and the correction 

of the associated defects so that the left ventricle connected 

to systemic circulation is the current treatment proposal for 

these patients with excellent results. The agreement of the real 

benefits of this treatment and its applicability is essen-tial front 

to the conventional treatment called physiological correction. 

The double switch still is very incipient in our country and 

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(4):2-7
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DOUBLE SwITCh FOR CONGENITALLy CORRECTED TRANSPOSITION 
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Descriptors: cardiac surgical procedures, double switch 
operation, transposition of great vessels.

Descritores: cirurgia de duplo switch, procedimentos 
cirúrgicos cardíacos, transposição dos grandes vasos.

O Double Switch é o termo designado para o tratamento 
cirúrgico da Transposição Congenitamente Corrigida 
das grandes Artérias (ccTGA) sem estenose pulmonar, 

em que é realizado o switch arterial juntamente com o switch 
atrial e a correção dos defeitos associados existentes para que 
o ventrículo esquerdo fique conectado à circulação  sistêmica. 
É também chamada de correção anatômica da ccTGA. Nos pa-
cientes com obstrução pulmonar e comunicação interventricular 
associados à ccTGA, é possível realizar outro tipo de double 
switch, em que o VE é tunelizado para a aorta na correção 
da CIV e o VD é conectado ao tronco pulmonar através de 
um enxerto valvulado e realizado o switch atrial ou, ainda, a 
realização da translocação arterial associada a interposição de 
enxerto valvulado entre o ventrículo direito e o tronco pulmo-
nar associados ao switch atrial. O maior desafio é encontrar o 
paciente candidato ao double switch, definir o momento correto 
para a cirurgia, e optar frente à escolha do tratamento clássico 
ou fisiológico, aparentemente mais simples.

A Transposição Congenitamente Corrigida das Grandes 
Artérias (ccTGA) é uma malformação congênita comple-
xa, na qual os ventrículos e suas respectivas válvulas estão 
inapropriadamente conectados com os átrios e na qual as 
grandes artérias estão transpostas. Na ccTGA, os efeitos da 
inversão ventricular estão fisiologicamente corrigidos pela 
presença da transposição das grandes artérias (TGA), isto é, o 
retorno venoso sistêmico é ejetado para o tronco pulmonar e o 
retorno venoso pulmonar é ejetado para a aorta. A dupla via de 
saída pode estar presente ocasionalmente. A maioria dos casos 
apresenta defeitos associados como comunicação interventri-
cular, obstrução da via de saída ventricular frequentemente no 
ventrículo morfologicamente esquerdo, anomalias da valva 
atrioventricular morfologicamente direita de graus variados e 
a localização anormal do tecido de condução atrioventricular, 
ocorrendo bloqueio atrioventricular completo em 2% por 
paciente por ano.

Uma pequena porcentagem (1%-9%) não apresenta 
defeitos associados e cursa com início tardio dos sintomas, 
que podem subestimar sua real incidência. Alguns casos apre-
sentam anomalias de posição e relação ventriculares, como 
conexão atrioventricular em criss-cross, e relação ventricular 
supero-inferior1. A conexão atrioventricular anormal poderá 

estar associada a qualquer uma das possíveis conexões ven-
trículo-arteriais, devendo ser analisadas de forma sequencial 
para que todas as combinações possam ser descritas. Para esta 
discussão, os termos “solitus” e “inversus” serão utilizados 
como sinônimos de arranjo atrial com imagem usual e imagem 
em espelho, respectivamente (Figura 1).

país e é ne-cessário que haja confiança na técnica cirúrgica. 

Devemos raciocinar em termos de lon-gevidade e qualidade 

de vida para escolher a melhor tática para estes pacientes. 

Neste trabalho, são enumeradas e discutidas as possibilidades 

cirúrgicas para o tratamento da ccTGAe seus resultados.

more confidence is needed in the surgical technique. We must 

think in terms of longevity and quality of life to choose the 

best tactics for these patients. The surgical possibilities for the 

treatment of ccTGA, as well as their outcomes, are listed and 

discussed in this paper.

Figura 1. Diagrama da a ccTGA. A) disposição usual (situs solitus 
2) imagem em espelho (situs inversus). AD, átrio direito; VE, ventrí-
culo esquerdo; AE, átrio esquerdo; VD, ventrículo direito; Ao, aorta; 
TP, tronco pulmonar.

O termo transposição corrigida foi introduzido por 
Rokitansky, em 18752, e, desde então, muitas denominações 
foram publicadas, como inversão ventricular isolada, dupla 
discordância, transposição fisiologicamente corrigida e discor-
dância da conexão atrioventricular, entre outras. Em 1961, com 
o advento da cirurgia para correção da transposição das grandes 
artérias, Schiebler et al.3 introduziram o termo transposição 
congenitamente corrigida das grandes artérias para diferenciar 
a condição naturalmente presente na ccTGA da transposição 
cirurgicamente corrigida pelas técnicas de Mustard e Senning. 

Apesar da terminologia transposição congenitamente 
corrigida das grandes artérias ser largamente utilizada e 
compreendida, persiste a utilização do termo “transposição 
corrigida” por alguns cardiologistas pediátricos e cirurgi-
ões na prática clínica; porém, esta denominação poderá ser 
confundida com transposição de grandes artérias operada pela 
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técnica de Jatene, correção a nível atrial ou intraventricular. No 
situs solitus, a disposição mais comum na ccTGA é o L-loop 
ventricular e a L-malposição da aorta, o ventrículo esquerdo 
(VE) e a valva mitral estão à direita e o ventrículo direito (VD) 
e a valva tricúspide à esquerda. Há continuidade fibrosa entre 
as valvas mitral e pulmonar e o infundíbulo do VD separa a 
valva tricúspide e aórtica. As vias de saída ventriculares não se 
cruzam e a aorta e o tronco pulmonar são paralelos. 

A dextrocardia ocorre em 25% dos casos. A via de 
saída do ventrículo esquerdo é orientada obliquamente, sendo 
potencialmente restritiva especialmente se houver hipertrofia do 
VE. Em 50% dos casos, há obstrução e, em pelo menos 25%, 
é hemodinamicamente importante. A valva pulmonar pode ser 
bicúspide, espessada e com fusão comissural. Pode haver atresia 
pulmonar com ou sem confluência das artérias pulmonares. 
Com apresentação menos frequente que a obstrução da via de 
saída pulmonar, é a obstrução da via de saída sistêmica, como 
a estenose valvar aórtica, atresia aórtica, coartação de aorta 
com hipoplasia de arco aórtico e interrupção de arco aórtico. É 
frequente a formação de aneurisma na porção membranosa do 
septo ventricular, com ou sem comunicação interventricular, 
que pode ser a causa de obstrução da via de saída do VE. 

A comunicação interventricular (CIV) é a anomalia 
associada mais frequente, ocorrendo em 80% dos casos. Estes 
defeitos podem estar localizados na porção de entrada, adjacente 
à valva atrioventricular ou mais antero-superiormente. Algumas 
são subarteriais, duplamente relacionadas, perimembranosas ou 
musculares. Associação com anormalidades da valva tricúspide 
podem ser desde discretas deformidades a malformação tipo 
Ebstein. A incompetência valvar é pouco frequente e possi-
velmente afeta 30% dos pacientes, mas, quando é grave, é o 
fator de pior prognóstico nos pacientes afetados. A localização 
anormal do tecido de condução é decorrente do desalinhamento 
das estruturas septais e a incidência de bloqueios é frequente.

ASPECTOS CLíNICOS

A ccTGA é compatível com o desenvolvimento fetal 
adequado. Nas gestações a termo, 19 de 23 recém-nascidos 
(80%) sobrevivem4. A circulação de transição é normalmente 
bem tolerada pelo recém-nascido a termo portador de ccTGA. 
Em pacientes com bloqueio atrioventricular completo, a 
persistência de canal arterial provoca roubo sistêmico pelo 
alongamento do tempo diastólico, podendo haver acidose e 
necessidade de ligadura do canal com implante de marca-
-passo emergencial. Lactentes e crianças podem apresentar 
sinais de insuficiência cardíaca congestiva secundária à pre-
sença de grande CIV ou regurgitação tricúspide grave. Cerca 
de 5% a 10% das crianças com ccTGA apresentam bloqueio 
atrioventricular completo ao nascimento. Esta proporção au-
menta gradativamente, podendo atingir 30% na idade adulta5.

Na ccTGA isolada sem alterações de ritmo ou anomalias 
associadas, a criança poderá não ser diagnosticada. Apesar da 
função ventricular não ser normal, é suficientemente adequada 
para que alguns pacientes tenham um estado funcional bom 

até sua vida adulta. Há até descrições de sobrevida de 70 a 90 
anos, excepcionalmente. Porém, a função do ventrículo direi-
to (sistêmico) tende gradualmente a se deteriorar a partir da 
segunda década. Em um cohort de pacientes não operados, o 
diagnóstico não foi realizado até a idade adulta em 66% dos 
pacientes, sendo que 17% tinham mais de 60 anos. Sintomas 
incluíam fadiga, dispneia, palpitação ou sincope por fibrilação, 
flutter atrial ou bloqueio atrioventricular completo. Os porta-
dores de CIV e estenose pulmonar podem apresentar cianose 
progressiva6. Um estudo multicêntrico em 182 pacientes mos-
trou que 25% dos pacientes com ccTGA sem defeitos associa-
dos e 67% dos portadores de anomalias associadas desenvolvem 
insuficiência cardíaca a partir dos 45 anos7.

A perfusão miocárdica inadequada em repouso pode ser 
fator de disfunção ventricular, uma vez que o VD submetido a 
pressões sistêmicas pode não ter suprimento sanguíneo adequa-
do, com consequente isquemia miocárdica8. Óbito decorrente 
de falência ventricular pode ocorrer na idade adulta. Existe 
uma preocupante prevalência de crianças que desenvolvem 
disfunção ventricular direita sem lesões associadas e que são 
relativamente assintomáticas inicialmente. Bos et al.9 concluem 
que é possível quantificar evolutivamente a função ventricu-
lar direita por meio da ecocardiografia seriada nos pacientes 
assintomáticos portadores de ccTGA através do “strain rate”, 
“strain” e do “tissue tracking”.

Pacientes com ccTGA associada à comunicação inter-
ventricular vão apresentar intolerância aos esforços e repercus-
são relacionada ao tamanho da comunicação interventricular. 
Em pacientes com estenose pulmonar importante com comu-
nicação interventricular, a cianose se apresenta precocemente; 
porém, sem a ocorrência de crises de cianose pela ausência de 
infundíbulo subpulmonar. A valva atrioventricular esquerda 
(valva tricúspide) tem funcionamento normal nos primeiros 
anos de vida, mas a insuficiência tem progressão gradativa 
a partir da segunda década de vida, e, quando associada com 
anomalia de Ebstein, a disfunção valvar poderá estar presente 
ao nascimento.

Pacientes adultos portadores de insuficiência valvar com 
disfunção ventricular podem ser mal diagnosticados, havendo 
retardo na indicação do tratamento adequado. Conforme re-
latam Huhta et al.10, em um estudo de evolução tardia de 107 
pacientes na Clínica Mayo, houve sobrevida de 70% em 5 anos 
e de 64% em 10 anos após a realização do diagnóstico. A única 
variável correlacionada com a diminuição da sobrevida foi a 
disfunção da valva atrioventricular esquerda (valva tricúspide). 
A função inadequada do VD sistêmico, quer seja em repouso 
ou com o exercício, é bem estabelecida. 

A presença de anormalidades na função e estrutura 
da valva tricúspide submetida à circulação sistêmica, pre-
dispõe os pacientes com ccTGA à deterioração clínica mais 
rápida. O desenvolvimento de falência de VD pode ocorrer 
primariamente, sem cirurgia prévia, e é frequentemente asso-
ciado à displasia com regurgitação da valva tricúspide. Pode 
ocorrer secundariamente após o tratamento convencional 
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(correção fisiológica) de defeitos associados, como CIV, este-
nose ou atresia pulmonar em que o VD foi mantido na circula-
ção sistêmica. Com a insuficiência tricúspide, há sobrecarga de 
VD e dilatação do anel, levando a mais insuficiência tricúspide 
com abaulamento do septo para oVE, alongamento de cordas 
da valva tricúspide e piora da insuficiência valvar.

Um aspecto intrigante de ccTGA é que, após a correção 
cirúrgica da CIV na correção funcional, há piora da regurgitação 
da valva tricúspide e, após a realização de bandagem de tronco 
pulmonar  para o preparo do VE, há melhora da regurgitação 
da valva tricúspide. A melhor explicação para este fenômeno é 
que após a bandagem pulmonar ou a correção da CIV há uma 
mudança de posição do septo interventricular, que vai influir 
na coaptação da valva tricúspide.

OPÇõES CIRúRGICAS

A primeira correção de uma malformação associada com 
ccTGA foi realizada na Universidade de Minesota, por Ander-
son et al.11, em 1957. O ventrículo morfologicamente direito 
foi mantido na circulação sistêmica e o paciente faleceu no 
pós-operatório. O artigo apresenta interessante discussão sobre 
anatomia do defeito e a melhor via de acesso para a abordagem 
da CIV.  Na época, alguns casos de correção de defeitos asso-
ciados à ccTGA foram descritos com sucesso; porém, a opção 
de cirurgias paliativas ainda predominava. Em 1990, Ilbawi 
et al.12 introduziram o conceito do double switch, correção 
anatômica, no qual o ventrículo morfologicamente esquerdo 
ficaria conectado à circulação sistêmica.

A técnica para realização do double switch utiliza-
da atualmente consiste na realização da cirurgia através de 
esternotomia mediana. A comunicação interventricular, quan-
do presente, é corrigida pelo átrio direito ou pelo ventrículo 
direito. A valva mitral também pode ser tratada através do 
átrio direito. A operação de Senning é realizada em todos os 
pacientes. O switch arterial pode ser realizado com a técnica de 
Jatene (Figura 2), semelhante à realizada para a transposição 
das grandes artérias (TGA) ou com a técnica de Rastelli, com 
interposição de enxerto valvulado entre o ventrículo direito e 
o tronco pulmonar, para os pacientes com estenose pulmonar 
(Figura 3).

Os trabalhos referentes à avaliação da função do 
VD sistêmico após a correção dos defeitos associados eram 
inconclusivos, mas estudos demonstravam a função deprimida 
do VD sistêmico, principalmente ao exercício em pacientes 
com ccTGA, além da disfunção da valva tricúspide sistêmi-
ca progressiva, incentivando, então, a adoção da correção 
anatômica em detrimento da correção fisiológica. Reddy et 
al.13 analisaram a evolução tardia de 123 pacientes submeti-
dos à cirurgia paliativa, à correção funcional de ccTGA ou à 
cirurgia de Fontan. A sobrevida de 1, 5, 10 e 15 anos foi de 
84%, 75%, 68% e 61%, respectivamente, sendo significati-
vamente pior nos submetidos à troca de valva tricúspide e a 
melhor evolução foi dos pacientes submetidos à cirurgia de 
Fontan. Os fatores de risco foram pressão diastólica final de 

Figura 3. Imagem cirúrgica de switch atrial e Rastelli. A) Senning. B) 
Rastelli enxerto valvulado VD-TP (VD, ventrículo direito; TP, tronco 
pulmonar).

VD > 17 mmHg no pré-operatório, bloqueio atrioventricular 
completo, estenose pulmonar subvalvar e malformação tipo 
Ebstein de valva tricúspide.

Reddy et al.13, em 1997, descrevem 11 pacientes opera-
dos com double switch. “Mesmo quando não há contraindicação 
para a correção anatômica, é importante selecionar o procedi-
mento atrial e arterial.”. Considerando que nos pacientes com 
estenose pulmonar a tunelização da aorta para o VE pode ser 
dificultada pela CIV restritiva de difícil ampliação pela posição 
do feixe de condução, também a anatomia das coronárias deve 
ser estudada com cuidado, pois sua transferência poderá ser 
dificultada pelas comissuras valvares mal alinhadas, assim 
como a ocorrência de complicações da correção a nível atrial, 
como a obstrução venosa ou as arritmias supraventriculares.

Para a realização do double switch, o ventrículo 
esquerdo precisa estar condicionado com massa e geometria 
adequadas para suportar a circulação sistêmica. Alguns 
pacientes têm que ser submetidos à bandagem do TP, com 
o objetivo de treinar o ventrículo esquerdo. Winlaw et al.14 

relatam que  nesta casuística de preparo para double switch de 
21 bandagens propostas, 12 pacientes fizeram double switch, 
sendo 10 com sucesso.

Figura 2. Imagem cirúrgica de Switch atrial e arterial. A) Relação 
ventrículo-arterial. B) Senning e Jatene.
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Desde 2000, a indicação de treinamento efetivo do 
VE está baseada no índice massa/volume superior a 1,5. Os 
pacientes mais velhos não têm resultados satisfatórios no trei-
namento do VE; entretanto, a idade limite não está definida. A 
resposta hipertrófica ao treinamento de pós-carga é acompanha-
da de hiperplasia nos jovens, o que não acontece nos pacientes 
mais velhos. A hipertrofia isolada é uma resposta adaptativa 
benéfica em curto prazo, mas possivelmente com consequências 
adversas em longo prazo15. Os resultados tardios com relação 
à função do ventrículo esquerdo destes pacientes bandados e 
submetidos ao double switch deverão ser avaliados para que o 
treinamento ventricular seja otimizado ou melhor investigado 
previamente à cirurgia. O conceito de bandagem ajustável para 
treinamento ventricular está em franco desenvolvimento com 
sistemas hidráulicos e telemétricos com o objetivo de atingir 
melhor performance ventricular.

Para pacientes assintomáticos com ccTGA, a justifi-
cativa de procedimentos para realizar a correção anatômica 
ainda não está  bem estabelecida. Metton et al.16 sugeriram 
uma conduta profilática agressiva em lactentes assintomáticos 
portadores de ccTGA através de bandagem precoce de tronco 
pulmonar. Os resultados a médio prazo mostraram função da 
valva tricúspide estabilizada ou melhorada, competência de VE 
mantida, propiciando a realização do double switch se indicado.

Bautista-Hernandez et al.17 apresentaram dois casos de 
sucesso em recém-nascidos sintomáticos submetidos a double 
switch17. Em 2008, Davies et al.18 propuseram uma nova 
forma de reconstrução da ccTGA, associada à comunicação 
interventricular e estenose pulmonar através da translocação 
aórtica, Senning e ampliação da via de saída do ventrículo 
morfologicamente direito realizada em paciente de 7 anos com 
comunicação interventricular restritiva, estenose pulmonar e 
ventrículo morfologicamente direito hipertrófico.

Em 2009, Ly et al.19 realizaram o switch arterial e atrial 
em 20 pacientes com idade média de 26 meses, dos quais 17 
tiveram bandagem de tronco pulmonar prévia. Não houve 
mortalidade hospitalar e a sobrevida tardia de 10 anos foi 
100%, com ausência de reoperação em 5 e 10 anos de 93% e 
77,4%, respectivamente.

Há uma imensa gama de apresentações na ccTGA e 
cada qual com suas nuances clínicas. A correção anatômica tem 
mostrado resultados surpreendentes, principalmente quando 
realizada precocemente. O tratamento ideal nem sempre é 
aplicável a todos os pacientes. É bastante difícil criar critérios 
de operabilidade com previsão de resultados, principalmente 
porque podemos ter pacientes com evolução natural da doença 
até a idade adulta e pacientes descompensados precocemente 
(Figura 4 e Tabela 1). 

A indicação do double switch ainda é muito tímida 
em nosso país e é necessário que haja confiança  na técnica 
cirúrgica para que a indicação seja feita. Devemos raciocinar 
em termos de longevidade e qualidade de vida para escolher a 
melhor tática cirúrgica para estes pacientes. Levando em conta 
as considerações descritas para a ccTGA, ficamos propensos a 

Tabela 1. Tabela de procedimentos cirúrgicos 
para ccTGA e suas indicações.
Bandagem de tronco pulmonar para preparo de VE

Insuficiência valva atrioventricular esquerda

Disfunção de VD

Profilatica

Switch arterial e atrial

ccTGA sem estenose pulmonar

Switch atrial e Rastelli

ccTGA com comunicação interventricular ampla 
e estenose pulmonar

Glenn e Mustard modificado e Switch arterial

Pós-preparo e VE que necessitou Glenn

Objetivo de evitar arritmias atriais

Translocação Aórtica e switch atrial

Ventrículo morfologicamente direito pequeno

Comunicação interventricular não relacionada

Straddling da valva atrioventricular 

Anatomia coronariana anômala 

Fontan

Comunicação interventricular em localização 
desfavorável

Straddling das valvas atrioventriculares

Justaposição apicocaval e dupla via de saída de VD 
com VD pequeno

Figura 4. Algoritmo para as opções de tratamento cirúrgico da trans-
posição congenitamente corrigida das grandes artérias (ccTGA). VD, 
ventrículo direito; CIV, comunicação interventricular; EP, estenose 
pulmonar.
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acreditar que cabe a nós procurar opções e maneiras de preparar 
e recolocar o ventrículo esquerdo na circulação sistêmica para 
proporcionar a estes pacientes melhores resultados e melhor 
qualidade de vida futura.
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A síndrome de hipoplasia do coração esquerdo (SHCE) é a 

cardiopatia congênita que sofreu as mais dramáticas mudanças 

na avaliação diagnóstica, manuseio e evolução na era recente. 

Embora o tratamento estagiado da SHCE esteja bem fundamen-

tado na atualidade, ainda ocorre uma grande variabilidade no 

manuseio desta doença e os bons resultados globais são obtidos 

por um número reduzido de centros mundiais. O recém-nascido 

com síndrome de hipoplasia do coração esquerdo apresenta 

alto risco de choque antes e após o procedimento paliativo 

inicial. A síndrome de baixo débito cardíaco, caracterizada 

pela baixa liberação sistêmica de oxigênio, é achado típico após 

cirurgia cardíaca neonatal. O edema miocárdico e a disfunção 

pós-isquêmica resultam em baixo débito cardíaco. O recém-

-nascido com SHCE apresenta outros problemas: a massa ven-

tricular total é reduzida, a anatomia em paralelo da circulação 

sistêmica e pulmonar resulta em saturação baixa de oxigênio 

no sangue arterial, além da necessidade do ventrículo único 

direito prover o débito cardíaco sistêmico e pulmonar. Ocorre, 

também, a necessidade de equilibrar as resistências periférica 

e pulmonar, com ajuste de drogas e ventilação, balanceando as 

duas circulações. O manuseio perioperatório destes pacientes 

com alto risco de mortalidade depende de avaliações constantes 

do paciente, com diagnóstico e condutas precisas. Este assunto 

é aqui abordado, baseado em nossa experiência com alto índice 

de sucesso e em trabalhos publicados por centros mundiais com 

excelentes resultados no tratamento desta doença desafiadora.

José pedro da sIlva1, luCIana da FonseCa da sIlva2

SíNDROME DE hIPOPLASIA DO CORAÇÃO ESQUERDO (ShCE): O QUE FAzER 
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Hypoplastic left heart syndrome is the congenital heart disease 

that underwent more dramatic changes in diagnostic approach, 

management and outcomes, in the recent era. Although the 

3-stage treatment approach to HLHS is now well established, 

there is significant variation in management among centers.

The newborn with hypoplastic left heart syndrome anatomy 

has a high risk of shock before and after an initial palliative 

surgical procedure. The syndrome of inadequate cardiac 

output is a typical finding following neonatal cardiac surgery. 

Myocardial edema and post-ischemic dysfunction result in re-

duced stroke volume. The newborn with HLHS has additional 

vulnerabilities: total ventricular massis reduced; the parallel 

anatomy of pulmonary and systemic circulations results in 

mandatory desaturation of arterial blood, and the need of the 

single right ventricle to support the systemic and pulmonary 

output. There is also a need to control the peripheral and 

pulmonary resistances, with drug and ventilation protocols, 

keeping the two circulations well balanced. The periopera-

tive approach of this high mortality risk patients depends on 

frequent evaluation, with accurate diagnosis and treatment. 

This matter is focused here, based on our high successful ex-

perience and in published papers from centers with excellent 

results in this challenging disease.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(4):8-14
RSCESP (72594)-1941

hyPOPLASTIC LEFT hEART SyNDROME (hLhS): whAT TO DO AND 
NOT TO DO IN ThE PRE- AND POSTOPERATIVE CARE

Descr iptors :  hypoplas t i c  l e f t  hea r t  syndrome, 
norwood procedures, postoperative care, preoperative care.

Descritores:  cuidados pré-operatórios,  cuidados 
pós-operatórios, procedimento de norwood, síndrome do coração 
esquerdo hipoplásico.
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O termo síndrome de hipoplasia do coração esquerdo 
(SHCE) foi introduzido por Noonan e Nadas, em 
1958, para descrever as características morfológicas 

da atresia mitral e aórtica combinadas1. A incidência da SHCE 
é de 1 em 4000 a 6000 nascidos vivos e a mortalidade sem 
cirurgia excede 90% em um ano2.

Várias tentativas de correção cirúrgica foram realizadas 
a partir dos anos 703, com insucesso a curto prazo. A primeira 
correção cirúrgica com sucesso em longo prazo foi apresentada 
por Norwood et al.4, numa série de crianças operadas entre 
1979 e 1981, permitindo a correção univentricular tipo Fontan 
em 19835, utilizando o ventrículo direito como ventrículo 
sistêmico.

Os avanços tecnológicos, a melhor compreensão da 
fisiologia da operação de Norwood e o aprimoramento do 
manuseio pós-operatório levaram a melhores resultados a partir 
da década de 90 em alguns centros no mundo6,7; entretanto, 
os resultados ainda são heterogêneos, principalmente pelas 
dificuldades no manuseio pós-operatório. Nos últimos oito 
anos, obtivemos sobrevivência hospitalar superior a 82% 
com o procedimento de Norwood-Sano na Síndrome de 
Hipoplasia do Coração Esquerdo. Parte deste resultado se deve 
à aplicação de técnicas de manuseio pré e pós-operatório, que 
são necessárias para afinar o balanceamento das circulações 
sistêmico-pulmonar, que é muito crítico neste grupo de 
pacientes8. Este artigo tem o objetivo de descrever os conceitos 
técnicos de pré e pós-operatório utilizadas pelo grupo e por 
outros grupos que apresentaram altas taxas de sucesso no 
tratamento da SCEH.

CUIDADOS PRé-OPERATóRIOS

As intervenções terapêuticas no pré-operatório 
objetivam manter o canal arterial pérvio e atingir o equilíbrio 
entre o fluxo sistêmico e o fluxo pulmonar (relação QP/QS = 1).

Nesta situação, o fluxo no canal arterial ocorre da artéria 
pulmonar para a aorta. Nas primeiras horas de vida, à medida 
que a resistência pulmonar cai no neonato, há tendência a 
ocorrer hiperfluxo pulmonar e queda do fluxo sistêmico, se não 
houver obstrução à drenagem venosa pulmonar (CIA pequena).

A saturação de O2 entre 75% e 85%, a pressão arterial 
de dióxido de carbono (PaCO2) de 40 a 50mmHg e a ausência 
de acidose metabólica (pH 7,4) na gasometria arterial traduzem 
o equilíbrio QP/QS.

Medidas gerais:
Infusão de prostaglandina: iniciada na dose de 0,05 a 

0,1µg/kg/min assim que o diagnóstico é feito, com o objetivo 
de manter aberto o canal arterial.

Ventilação: fração inspirada de oxigênio (FiO2) bai-
xa. Frequência respiratória 18 a 20 ipm; tempo inspiratório: 
0,6 a 0,7 s; pressão inspiratória adequada para manter CO2 
entre 40 a 50 mmHg. O acréscimo de CO2 ao ar inspirado 
pode ser necessário para aumentar a resistência pulmonar nos 
casos de CIA ampla. Outra alternativa é o aumento do espaço 

morto ventilatório, com uso de traqueia, para retenção de CO2, 
mantendo saturação de oxigênio adequada.

Garantir aporte calórico adequado, de preferência 
por via endovenosa. Evitar alimentação enteral nos casos de 
baixo débito sistêmico.

Suporte inotrópico.
Manter hematócrito 40% a 45%.
Excluir disfunção de outros órgãos (Ex.: Ultrassonografia 

transfontanelar e abdominal).
Uso de glicocorticoides: se o paciente estiver instável 

(dopamina maior que 5µg/kg/min), o nível de corticoide 
deve ser checado e a terapêutica iniciada. Hidrocortisona: 
1mg/kg/dose a cada 6h.

Diuréticos: reduzem a sobrecarga de volume imposta 
ao ventrículo, sendo úteis na diminuição do edema cardíaco, 
preparando a criança para a cirurgia.

Avaliação genética.

Grupo 1
Os pacientes que se mostram estáveis apresentam satu-

ração periférica de oxigênio entre 75% e 85%, indicando que 
o equilíbrio QP/QS foi atingido.

A intubação traqueal e o suporte ventilatório nesse 
grupo podem ser necessários em decorrência da apneia, 
um efeito adverso da prostaglandina. Infusão de dopamina, 
3 a 5µg/kg/min, em geral é necessária para melhorar a função 
ventricular.

Grupo 2
Comunicação interatrial ampla. Os pacientes apresentam 

baixo débito sistêmico em razão do hiperfluxo pulmonar. 
Ocorre hiperventilação espontânea na tentativa de compensar 
a acidose metabólica grave. O uso de bicarbonato de sódio 
endovenoso administrado rapidamente em uma dose calcu-
lada para corrigir por completo a acidemia pode remover o 
estímulo para a hiperventilação, além de provocar aumento 
do CO2 pela hidrólise do bicarbonato, elevando a RVP e 
restaurando o equilíbrio QP/QS. Entretanto, é mais seguro 
instalar a ventilação assistida para obter aumento na PaCO2, 
resultando em aumento da RVP e redução do fluxo sanguí-
neo pulmonar. O ajuste dos parâmetros ventilatórios, como 
redução da frequência, aumento do espaço morto, aumento 
da pressão expiratória final positiva e redução do FiO2, em 
geral, é eficaz para manter a relação QP/QS bem equilibrada 
no pré-operatório.

O volume corrente baixo pode causar atelectasia 
pulmonar e hipoxemia, independente do fluxo sanguíneo 
pulmonar. O aumento da RVP por hipoxemia, atelectasia, 
hipercapnia e acidose pode resultar em uma hipoxemia 
inaceitável. Um método eficiente para ventilar esses pacientes 
é com a utilização de uma traqueia para aumento do espaço 
morto com a cânula, mantendo a pressão inspiratória elevada 
(24 a 28 cm de água), frequência de ventilação baixa (16 a 20 
respirações por minuto) e FiO2 regulada de acordo com a 
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saturação periférica de O2, objetivando-se manter o neonato 
estável,com saturação de oxigênio entre 80 e 85%, e a PaCO2 
próximo a 45mmHg.

A adição de CO2 no ar inspirado é uma medida 
utilizada em alguns centros, mas acrescenta mais material e 
mais complexidade de manuseio. O aumento do espaço morto 
com acréscimo de traqueia é mais simples e tem se mostrado 
efetivo para aumento do CO2, desde que a criança não apresente 
ventilação espontânea.

Outra medida terapêutica útil no sentido de equilibrar 
as circulações sistêmica e pulmonar, é o uso de gluconato 
de cálcio em infusão contínua, que eleva a RVP e melhora a 
contratilidade cardíaca.

Esses pacientes, na sala de cirurgia, antes do início 
da circulação extracorpórea, beneficiam-se com a bandagem 
provisória do ramo pulmonar direito após heparinização 
sistêmica.

Grupo 3
Pacientes com hipoxemia decorrente de CIA restritiva. 

A intubação e a hiperventilação com FiO2 alta são obrigató-
rias, além das outras medidas gerais já descritas. A hipotermia 
deve ser empregada para reduzir o consumo de O2, quando 
necessário. O uso de bicarbonato de sódio é muito perigoso, 
pois eleva ainda mais a RVP, estando a eliminação do CO2 
após a hidrólise do bicarbonato gravemente prejudicada. Nesses 
casos, há indicação de abertura urgente da CIA por meio de 
cateterismo.

O que não deve ser feito:
Em relação ao método de assistência ventilatória, não 

devem ser utilizadas medidas que diminuam a resistência 
vascular pulmonar, causando aumento do fluxo sanguíneo 
para os pulmões, em detrimento do débito cardíaco sistêmico. 
Portanto, não se deve ventilar com FiO2 alta porque o oxigênio 
é um dilatador dos vasos pulmonares. O CO2, por outro lado, 
aumenta a resistência vascular pulmonar, sendo interessante 
não permitir que a sua concentração sanguínea seja baixa por 
ventilação com frequência alta. Portanto, o padrão de ventilação 
recomendado acima deve ser observado, exceto em casos que 
apresentem hipoxemia devido à obstrução venosa pulmonar 
por CIA restritiva ou por estenose de veias pulmonares. Neste 
caso, a solução dos problemas mecânicos deve ser priorizada. 

INDICAÇõES E CONTRAINDICAÇõES DE OPERAÇÃO

A SCEH é uma doença quase sempre fatal e os óbitos 
ocorrem, em geral, em um mês. Portanto, a intervenção 
cirúrgica é necessária nos primeiros dias de vida.

O tratamento começa no nascimento ou assim que o 
diagnóstico tenha sido feito e consiste, inicialmente, em uma 
terapia pré-operatória intensiva. Neonatos com SCEH podem 
ser “ressuscitados” e mantidos em condições estáveis com 
as medidas clínicas, podendo o procedimento cirúrgico ser 
realizado, de preferência, entre dois e cinco dias de vida.

Há duas formas de tratamento cirúrgico: o transplante 
cardíaco neonatal, que é limitado em razão da pequena 
disponibilidade de doadores compatíveis e dos efeitos colaterais 
adversos da imunossupressão a longo prazo, e a reconstrução 
paliativa estagiada.

A primeira etapa do tratamento paliativo é realizada 
mais comumente da forma descrita por Norwood. Pode ser 
também empregado o tratamento híbrido, ambos resultando 
em fisiologia univentricular.

A segunda e terceira etapas do tratamento estagiado 
visam o funcionamento do ventrículo direito em posição 
sistêmica, com o retorno venoso passivo do sangue sistêmico 
para os pulmões.

Atualmente, em decorrência das dificuldades com o 
transplante cardíaco em neonatos e também dos resultados 
progressivamente melhores com o tratamento estagiado, há 
uma tendência a reservar o transplante cardíaco aos casos com 
disfunção grave do ventrículo direito e insuficiência da valva 
atrioventricular.

Contraindicações de operação:
A contraindicação cirúrgica deve ser admitida quando 

a avaliação do recém-nascido mostrar que não há condições 
de sobrevivência após os procedimentos, que o conduzem 
a uma fisiologia circulatória univentricular, com perfusão 
pulmonar passiva.

Cardiomiopatia grave, doenças genéticas graves 
e malformações neurológicas com prognóstico ruim são 
condições que contraindicam os procedimentos cirúrgicos. 
Alguns neonatos já apresentam hipocontratilidade do ventrículo 
direito desde a vida fetal e outros a desenvolvem após o 
nascimento e não melhoram com o uso de drogas inotrópicas 
positivas e outras medidas. Na experiência de nosso grupo, 
houve contraindicação de cirurgia em menos de 10% dos casos 
encaminhados. Alguns destes pacientes podem ser abordados 
com transplante cardíaco.

MANUSEIO PóS-OPERATóRIO

Após o término da circulação extracorpórea, um cateter 
é colocado no átrio direito, para a medida contínua da pressão 
venosa central.

A infusão de drogas inotrópicas é iniciada, 
sendo a milrinona (0,35 a 0,75µg/kg/min) e a dopamina 
(5 a 15µg/ kg/min) as drogas utilizadas com maior frequência. 
O uso de adrenalina (0,02 a 0,06µg/kg/min) ou noradrenalina 
é indicado nos casos de hipotensão significativa. O manuseio 
pós-operatório visa manter o delicado equilíbrio entre as resis-
tências vasculares (pulmonar e sistêmica). Muitos regimes de 
ventilação, esquemas de uso de inotrópicos e vasodilatadores 
e muitos indicadores de perfusão sistêmica (saturação venosa 
mista de O2, lactato sérico, medida da perfusão tecidual com 
espectroscopia com infravermelho NIRS) têm sido utilizados 
com graus variáveis de sucesso.
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A ventilação normalmente utilizada visa obter pH 
de 7,40, pressão arterial de oxigênio (PaO2) de 40mmHg e 
pressão parcial de dióxido de carbono (PCO2) de 40mmHg 
(equilíbrio 40/40/40). A saturação arterial sistêmica de O2 deve 
ser mantida entre 75% e 80%, o que, em geral, indica que a 
relação QP/QS está adequada.

Devemos observar que a ventilação pneumoprotetora, 
que evita a lesão alveolar em pacientes sob ventilação mecânica, 
é deletéria para pacientes cardiopatas, principalmente aqueles 
com disfunção ventricular direita, ao impor uma pós-carga 
excessiva ao ventrículo direito. Na ventilação pneumoprotetora, 
com baixa pressão inspiratória e pressão expiratória final 
positiva elevada (PEEP 6-7 cm H2O), o volume minuto é 
garantido pela alta frequência de ventilação.

A ventilação cardioprotetora, que deve ser utilizada 
nos pacientes com SCEH, deixa a pressão expiratória final 
positiva baixa (PEEP 2-3 cm H2O), frequência respiratória 
baixa 18 a 20 ipm, tempo inspiratório adequado para uma 
relação I:E de 1:2,5 e volume corrente alto 10 a 15 ml/ Kg 
para garantir adequado volume minuto. Com este tipo de 
ventilação cardioprotetora, o tórax permanece por mais tempo 
em expiração, melhorando o retorno venoso e facilitando a 
ejeção do sangue pelo VD. Quando o tórax permanece aber-
to, o benefício, em termos de aumento do débito cardíaco, é 
ampliado, porque alem do coração ficar mais livre do efeito 
compressório da ventilação com pressão positiva, o retorno 
venoso é mais facilitado.

Se ocorrer hipoperfusão periférica com saturação de O2 
sistêmica maior que 80% a 85%, a FiO2 deve ser reduzida, 
assim como a frequência ventilatória, para evitar vasodilatação 
pulmonar excessiva. A associação de hipoxemia grave com 
pressão sistêmica adequada ou até elevada quase sempre indica 
problema com o enxerto sistêmico-pulmonar (Blalock-Taussig 
ou tubo ventrículo direito-tronco pulmonar) e pode ser causada 
por trombose do tubo de PTFE. O uso rotineiro de heparina no 
pós-operatório visa evitar essa complicação. Temos empregado 
heparina na dose de 100UI/Kg a cada 6 horas, iniciada quando 
não se observa sangramento pelos drenos torácicos.

A dosagem sérica do lactato é excelente indicador da 
adequada perfusão sistêmica, sendo normal o valor plasmático 
até 20mg/dL. Se o lactato elevar-se em velocidade maior que 
10mg/dL/h ou se o valor plasmático for maior que 100mg/dL, 
traduz baixo débito cardíaco grave, que deve ser tratado 
imediatamente.

A saturação venosa de oxigênio, quando mantida entre 
55 e 60% é a faixa que se associada a menor risco de morte e 
complicações no pós-operatório da SHCE9. Quando está abaixo 
desta faixa, indica baixo débito cardíaco, ou seja, insuficiente 
para oxigenação tecidual, enquanto os níveis acima desta faixa 
indicam débito cardíaco sistêmico excessivo, podendo estar 
associado à vasoplegia, o que pode comprometer a evolução 
por causar insuficiência cardíaca de alto débito.

A medida da saturação tecidual de oxigênio com a 
espectroscopia com infravermelho (NIRS) tem se mostrado 

útil, sendo exame não invasivo, imediato e contínuo. É 
parâmetro evolutivo, sendo a variação em relação ao valor basal 
indicativa da melhora ou piora da perfusão tecidual e, portanto, 
do débito cardíaco.

Alguns centros têm utilizado o alfa-bloqueador 
fenoxibenzamina (FOB), no intuito de melhorar a libera-
ção sistêmica de O2 após a operação de Norwood. Reduz 
a resistência vascular sistêmica, inativando os receptores 
alfa das células musculares lisas dos vasos. A dose é de 
0,25mg/kg em CEC e, depois, 0,25 a 2mg/kg/dia em infusão 
contínua. Roger Mee, entusiasta da utilização dessa droga, 
conseguiu 83% de sobrevida após primeiro estágio da opera-
ção de Norwood em 1999. Segundo estudo publicado por seu 
grupo10, a utilização da fenoxibenzamina teve grande impor-
tância nesse índice de sucesso. Esse alfa-bloqueador tem efeito 
prolongado, de 18 a 24h, e faz ligação completa e irreversível 
com os receptores alfa, que são os mesmos receptores nos quais 
a adrenalina e a noradrenalina atuam. Portanto, estas drogas são 
pouco eficazes nos casos em que ocorre hipotensão significativa 
(síndrome vasoplégica) pelo uso da fenoxibenzamina. O 
retorno da sensibilidade às catecolaminas depende da síntese 
de novos receptores e pode levar alguns dias. A vasopressina, 
que atua nos receptores V1 das células musculares lisas, com 
meia-vida de 18min (10 a 35min), é o vasoconstritor indicado 
nesses casos, podendo normalizar a pressão arterial até que 
novos receptores alfa sejam formados. A dose utilizada é de 
0,0003 a 0,0006UI/kg/min. Doses baixas de vasopressina 
podem causar vasodilatação pulmonar. A vasopressina não 
está relacionada a aumento da frequência cardíaca e, portanto, 
pode ter menos impacto no consumo de oxigênio miocárdico. 

O uso de vasodilatadores é considerado fundamental 
no pós-operatório da operação de Norwood11,12. Em nosso 
grupo, associado à milrinona, temos utilizado a clorpromazina 
(0,1 a 0,3mg/kg/dose) como alfa-bloqueador, que tem ação 
vasodilatadora decorrente de seus efeitos no sistema nervoso 
autônomo e sua ação direta na parede dos vasos.

O hematócrito deve ser mantido em torno de 45%, por se 
tratar de doença cianótica grave.

Nutrição parenteral é necessária quando se usam 
drogas vasoativas em doses elevadas. A alimentação entérica 
com leite materno ou proteína hidrolisada reduz a incidência 
de enterocolite necrotizante aguda, devendo ser iniciada se o 
débito cardíaco sistêmico estiver adequado e o abdome normal. 

O fechamento definitivo do tórax é realizado em 
24 a 48h ou quando as condições hemodinâmicas estiverem 
estáveis, com a função cardíaca adequada e as drogas vasoativas 
reduzidas a baixas doses. Aguardar a resolução do edema 
cardíaco e pulmonar, podendo ser retardado o fechamento do 
tórax por até seis dias, em alguns casos.

Cuidados devem ser redobrados para evitar ar e 
partículas sólidas na infusão de medicamentos nos cate-
teres venosos e arteriais, pelo risco de embolia sistêmica, 
principalmente coronariana e cerebral.
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O que não fazer: Uso repetido de bicarbonato de sódio 
e aumento de vasoconstritores: A acidose metabólica reflete 
baixo débito sistêmico; portanto, a correção da mesma deve 
ser realizada com medidas efetivas para melhorar o débito 
cardíaco: ajuste de drogas vasoativas com aumento do vaso-
dilatador periférico, infusão de concentrado de hemácias para 
manter volemia adequada e hematócrito ≥ 45%, controle do 
equilíbrio de fluxo QP:QS com manuseio da ventilação me-
cânica, controle da temperatura corporal, emprego de diálise 
peritoneal. A infusão de bicarbonato de sódio “corrige” de 
forma transitória o pH sanguíneo, mas se a causa do baixo 
débito não for resolvida, a acidose retorna.

Expansão de volume: Em pós-operatório de SHCE, 
o baixo débito não é sinônimo de hipovolemia. O acréscimo 
do volume de água aumenta o edema cardíaco, com piora da 
disfunção miocárdica, apesar da aparente melhora temporária 
da pressão arterial. Após acomodação do volume, ocorre 
extravasamento do líquido para o interstício pulmonar e 
miocárdico, agravando o quadro de baixo débito. A expan-
são de volume, quando a PVC for baixa, deve ser feita com 
glóbulos vermelhos ou albumina 20% (se o hematócrito estiver 
muito alto). Em raras situações, é necessária a expansão com 
cristaloides, em caso de hipovolemia por desidratação.

Aumento da frequência respiratória e FIO2: A regu-
lação da ventilação deve ser feita como no pré-operatório, para 
ajuste do QP:QS. Com o tórax aberto, pode-se utilizar PEEP 
e Pinsp mais altas para ajuste da oxigenação sanguínea sem 
afetar o débito cardíaco.

Em caso de hipoxemia no pós-operatório, devem ser 
avaliados os fatores que influenciam o fluxo sanguíneo pelo 
tubo VD-TP:

- trombose e obstrução (avaliar anticoagulação e 
anastomose).

- resistência pulmonar (edema pulmonar por hiperfluxo 
ou excesso de líquidos, estenose de ramos, CIA restritiva ou 
estenose de veias pulmonares).

- pressão baixa no VD (vasodilatação sistêmica 
excessiva, disfunção do VD).

Na hipoxemia pós-operatória, deve-se fazer diferenciação 
dos casos com hipofluxo pulmonar ou hiperfluxo pulmonar:

Se a função ventricular é boa e há sinais de baixa perfusão 
sistêmica periférica, com tendência a congestão pulmonar no 
Rx: Em geral está associada a hiperfluxo pulmonar.

Se a função ventricular estiver boa e a perfusão sistê-
mica também, com tendência a hipertensão arterial: em geral 
está associada a hipofluxo pulmonar por tamanho inadequado 
do tubo ou trombose do mesmo ou hiperresistência vascular 
pulmonar.

CUIDADOS APóS O PRIMEIRO ESTÁGIO

Os dados mais recentes refletem a tendência de melhora 
contínua dos resultados com a operação de Norwood em alguns 
centros de cardiologia pediátrica mundiais. Em contraste, em 

instituições com menor experiência, a mortalidade hospitalar 
ainda é elevada.

Tweddell et al.13 relataram sobrevida hospitalar de 
93% em uma série de 81 pacientes submetidos à operação 
de Norwood com enxerto de Blalock-Taussig modificado 
(77% com SCEH).

Sano et al.14 relataram sobrevida de 84% (61/73) para 
pacientes submetidos à operação de Norwood usando tubo 
ventrículo direito-tronco pulmonar, em três centros no Japão, 
entre 1998 e 2002, identificando, como fatores de risco, a 
experiência do cirurgião (dez primeiros casos) e a ventilação 
mecânica anterior à operação.

O uso de tubo ventrículo direito-tronco pulmonar 
(modificação de Sano) diminuiu a mortalidade interestágios 
entre os sobreviventes da operação de Norwood, em estudo 
publicado por Pizarro et al.15, e 40 dos 46 pacientes do grupo 
Blalock-Taussig e 49 dos 50 pacientes do grupo tubo ventrí-
culo direito-tronco pulmonar atingiram o estágio hemiFontan, 
com taxa de mortalidade interestágios de 13% e 2%, respecti-
vamente. Entretanto, os grupos que apresentavam excelentes 
resultados com a técnica de Blalock-Taussig mostraram 
resultados idênticos com a modificação de Sano. Isso pode 
indicar que essa modificação está associada com a melhora 
dos resultados nos grupos que tinham mortalidade próxima da 
média, talvez porque o tubo ventrículo direito-tronco pulmonar 
facilite o manuseio pós-operatório. Um estudo randomizado 
mostrou vantagens da técnica de Sano sobre a técnica clássica 
de Norwood em médio prazo16.

O diagnóstico pré-natal tem permitido a redução do risco 
de morte após o primeiro estágio, sugerindo que fatores como 
evitar o transporte neonatal e estabilização precoce têm impacto 
favorável na sobrevida. Entretanto, mesmo esses neonatos 
com diagnóstico pré-natal contam com mau prognóstico ci-
rúrgico quando apresentam necessidade de drogas inotrópicas 
em altas doses, anúria e hipoxemia (CIA muito restritiva), 
mesmo com terapêutica adequada no período pré-operatório. 
Também apresentam maus resultados aqueles que tiverem 
doença genética associada. A síndrome de Turner, por exemplo, 
embora não resulte em deficiência neurológica ou intelectual 
grave, foi identificada como grande preditivo de maior risco 
cirúrgico, de acordo com relato pessoal de Richard Ohye da 
Universidade de Michigan, Estados Unidos.

A experiência de nosso grupo com o tratamento 
cirúrgico da SCEH iniciou-se em 1995. De 1995 até 1998, 
foram operados 12 neonatos e apenas quatro sobreviveram 
ao primeiro estágio, dois foram submetidos ao segundo 
estágio e dois morreram no período intermediário. Dos dois 
submetidos ao segundo estágio, uma menina sobreviveu, mas 
fora traqueostomizada anteriormente em razão de estenose de 
traqueia adquirida no difícil período pré-operatório, quando 
recebeu diagnóstico errôneo de coarctação da aorta antes de sua 
admissão no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. 
Infelizmente, morreu de complicações traqueais aos dois anos, 
antes da realização do terceiro estágio.
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Nosso grupo, em 1999, obteve sucesso com o primeiro 
sobrevivente aos três estágios: Norwood, Glenn e Fontan. 
No período de 1999 até 2006, foram operados 71 neonatos 
e a anastomose sistêmico-pulmonar tipo Blalock-Taussig 
modificado foi utilizada em 37 crianças até outubro de 2003, 
quando passamos a utilizar a conexão ventrículo direito-artéria 
pulmonar (Sano) como método de suprir a circulação arterial 
pulmonar. Houve grande evolução na proteção miocárdica e 
os tempos de parada circulatória e circulação extracorpórea 
foram reduzidos. A sobrevida geral foi de 74,64%, sendo de 
82,35% no grupo operado com a técnica de Norwood-Sano, 
o que é um resultado muito bom, considerando-se que dois 
óbitos nesse grupo ocorreram em neonatos em estado de 
choque cardiogênico em uso de altas doses de noradrenalina 
no pré-operatório8.

Acompanhamento após alta hospitalar, entre primeiro 
e segundo estágios:

Após a alta hospitalar, avaliações cardiovasculares 
regulares são importantes, pois o risco de mortalidade ainda 
é elevado nesse período, atingindo 15% em alguns estudos.

Vários fatores de risco e causas têm sido propostas para 
a mortalidade interestágios. Risco maior tem sido associado 
ao diagnóstico anatômico e lesões residuais ou recorrentes. 
Especificamente, o diagnóstico da atresia aórtica com aorta 
ascendente muito fina representa um subtipo anatômico de 
SCEH presumivelmente com a menor reserva fisiológica e 
tem sido associado a um risco aumentado de morte tardia. A 
presença de comunicação atrial restritiva, obstrução do arco 
aórtico, distorção de artéria pulmonar e insuficiência da válvula 
atrioventricular também têm sido associadas com maior risco 
de mortalidade interestágios17.

Em crianças após o primeiro estágio, a queda da 
saturação, em comparação a um nível basal, pode ser indica-
tiva de anemia, doença respiratória e disfunção do miocárdio 
com queda da pressão de perfusão pulmonar, ou indicativo 
de fluxo sanguíneo pulmonar reduzido. O fluxo pulmonar 
pode tornar-se inadequado por obstrução do Blalock-Taussig 
modificado ou do tubo VD-TP, ou por crescimento da criança. 
Muitos centros utilizam ácido acetilsalicílico (10mg/kg/dia) na 
prevenção de trombose do tubo. Temos utilizado rotineiramente 
a enoxaparina sódica por via subcutânea em todos os pacientes. 

Doenças comuns da infância (infecciosas, gastroin-
testinais ou respiratórias) que resultam em hipovolemia e/ou 
hipoxemia aguda também têm sido implicadas como causas 
de morte interestágios. Melhor resultado tem sido associado 
com diagnóstico precoce do problema, reparação imediata e 
vigilância familiar orientada, no hospital e em casa.

 A monitoração domiciliar da saturação de oxigênio e 
do peso da criança pode reduzir a mortalidade interestágios17,18. 
Na alta hospitalar, uma balança infantil digital e oxímetro de 
pulso devem fazer parte de um programa de monitoramento 
interestágio e os pais orientados a medir o peso e saturação 
periférica de oxigênio da criança diariamente, além de observar 
sinais de desconforto respiratório e baixa perfusão. Os pais 

são instruídos a notificar um membro da equipe médica 
se a saturação <70% ou >90%.

A perda aguda de peso maior que 30g/24h, ou a falha 
em ganhar pelo menos 20g em três dias seguidos ou a não 
aceitação de 100ml/Kg/dia, apontam para problemas, devendo 
a criança imediatamente ser reinternada para investigação e 
tratamento. A falha de ganho ponderal pode ser resultado da 
obstrução de arco, sepse, baixa ingestão oral que implique a 
colocação de tubo de gastrostomia ou insuficiência cardíaca 
progressiva.

Pode ser mais precoce a indicação de segundo estágio 
nesses pacientes.

Os conhecimentos crescentes sobre a intervenção 
fetal, doenças genéticas, simulações por computador e 
desenvolvimento neurológico irão reformular a compreen-
são desta doença e poderão afetar decisões nos cuidados 
perioperatórios no futuro.
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Intervenções cirúrgicas sobre as valvas mitral e aórtica na 

infância são alvo de intenso debate. Uma vez que, ao consi-

derarmos tais abordagens, frequentemente às associamos ao 

emprego de próteses valvares e suas desvantagens - anticoa-

gulação de longo prazo para próteses mecânicas e reoperações 

para próteses biológicas. Ambas envolvem riscos e interferem 

diretamente na qualidade de vida dos pacientes afetados e suas 

famílias. As lesões de refluxo valvar necessitam de correção 

cirúrgica e diferentes alternativas técnicas com correspondentes 

implicações são possíveis na atualidade. O método clássico 

de substituição valvar vem gradativamente perdendo espaço 

para as técnicas de reparo valvar, que evoluíram sobremaneira 

nas últimas décadas. Importantes e consistentes resultados de 

plástica valvar mitral e reconstrução da raiz da aorta têm sido 

demonstrados tanto em adultos como em crianças. Homoen-

xertos e enxertos descelularizados ainda têm papel controverso. 

A indicação para correção cirúrgica nos casos de insuficiência 

valvar deve levar em consideração a etiologia, anatomia, idade 

do paciente, tamanho do anel valvar e situação clínica. Crian-

ças pequenas devem ser consideradas para cirurgia somente 

se tiverem sintomas importantes. Pacientes com anel valvar 

maior do que as menores próteses não exigem sintomas se o 

defeito for de fácil correção.

stevan KrIeGer martIns1

INDICAÇõES ATUAIS DE INTERVENÇÃO CIRúRGICA EM INSUFICIÊNCIA 
MITRAL E AóRTICA EM CRIANÇAS NA IDADE PRé-ESCOLAR E ESCOLAR

1 Cirurgia Cardiovascular. Hospital do Coração - HCor - Associação do Sanatório Sírio.
Endereço para corresponcência: 

Rua Des. Eliseu Guilherme, 123, Paraíso . São Paulo - SP. CEP: 04004-030.
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Surgical intervention on mitral or aortic valves during chil-

dhood are still under debate. Once we consider such interven-

tions we often associate them with the use of valve prosthesis 

and its inherent disadvantages - long term anticoagulation for 

mechanical prostheses and inevitable reoperations for biopros-

theses. Both situations carry risks and directly influence the 

quality of life of the affected patients and their families. Valvar 

regurgitant lesions need surgical correction and different alter-

native techniques with corresponding implications are possible 

at present time. The classical method of valve replacement has 

gradually lost space for valve repair techniques, since they 

had strongly evolved in the last few decades. Important and 

consistent results of mitral valve plasty and aortic root recons-

truction have been presented both for adults and for children. 

Homografts and decellurarized grafts still have controversial 

applications. Surgical intervention in valve insufficiency must 

take into account ethiology, anatomy, patient age, annular size 

and clinical status. Small children should only be considered 

to surgery if presented with important symptoms. Patients 

with annulus that could fit regular sized prostheses should not 

be delayed if they have lesions that can be easily corrected.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(4):15-23
RSCESP (72594)-1942

ACTUAL SURGICAL INDICATIONS FOR MITRAL AND AORTIC 
INSUFFICIENCy IN PRESChOOLER AND SChOOL-AGE ChILDREN

Descriptors: adolescent, mitral valve insufficiency, aortic 
valve insufficiency, cardiac surgical procedures, child day 
care centers.

Descritores: adolescente, insuficiência da valva aórtica, 
insuficiência da valva mitral, procedimentos cirúrgicos 
cardíacos, pré-escola.
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O estrato populacional que compreende as crianças desde 
os 2 até os 12 anos engloba ampla variação de dimen-
sões. Considerando as curvas de desenvolvimento 

infantil de nosso país, observamos significativa diferença de 
tamanhos, com variância de superfície corporal desde 0,46 
m² (pouco mais do que um bebê) até possivelmente 1,5 m², 
algo bastante próximo ao desenvolvimento pleno de alguns 
adultos1,2. 

Correção com uso de homoenxertos e suas variantes 
têm bons resultados iniciais, contudo, são procedimentos 
complexos, estão associados a maior incidência de arritmias 
e reintervenções tardias por falha do enxerto ou dilatação da 
neoaorta, ou mesmo degeneração de enxerto implantado em 
posição pulmonar5-7. 

Insuficiência valvar mitral
Procedimentos da valva mitral em crianças geralmente 

são guiados pelas mesmas regras cirúrgicas que em adultos, 
contudo, o substrato anatômico difere bastante. As diretri-
zes cirúrgicas foram definidas há mais de duas décadas por 
Carpentier, tomando por base sua classificação funcional. As 
dificuldades técnicas variam de acordo com a anatomia, o 
tamanho e a idade do paciente8,9. 

A indicação cirúrgica e o momento da intervenção na in-
fância devem levar em consideração amplo espectro de fatores 
e, assim sendo, são bem menos definidas do que em adultos.

Patologia
Insuficiência e estenose congênitas da valva mitral são 

lesões que, com frequência, manifestam-se de forma associa-
da, comumente no mesmo paciente e, geralmente, necessitam 
abordagem cirúrgica semelhante.

As lesões da valva mitral que ocorrem nos casos de 
defeito do septo atrioventricular, corações funcionalmente 
univentriculares, síndrome de hipoplasia do coração esquerdo 
e nos casos de discordância átrio-ventricular (AV) merecem 
atenção especial, devido às suas peculiaridades, e não serão 
abordadas neste artigo.

Valva mitral “fendida” (cleft)
Ocorre muito raramente de forma isolada. Pode facil-

mente ser diferenciada de uma valva AV associada a defeito 
parcial do septo AV, sendo a fenda (ou não-fusão) posicio-
nada junto à comissura da valva aórtica entre a cúspide não 
coronariana e a cúspide coronariana esquerda e não há aparato 
de sustentação nas bordas do defeito. Os músculos papilares 
são normais, o defeito não causa estenose e pode apresentar 
regurgitação discreta e estável por um longo período de tempo.

Tecido valvar redundante ou acessório
Defeito frequentemente associado a outros achados, os 

espaços entre as cordoalhas estão preenchidos por uma rede 
de tecido mixoide similar a tecido valvar normal. Se ocorre 
continuidade entre os dois folhetos da valva mitral (tipo fu-
são), pode surgir gradiente transvalvar, que está diretamente 
relacionado ao tamanho dos orifícios que existam neste tecido. 
Na ocorrência deste tecido se deslocar para a via de saída do 
ventrículo esquerdo (VE), surge insuficiência valvar por tração 
do folheto anterior no período mesossitólico. Neste caso, con-
tudo, o quadro predominante pode ser de obstrução da via de 
saída do VE e ser este o principal diagnóstico. O tecido valvar 
redundante, isoladamente, não costuma ser fonte de estenose 
ou insuficiência clinicamente importantes.

Gráfico 1. Curvas de crescimento em idade pré escolar e 
escolar em brasileitos

Devemos ter sempre em mente que, quando intervimos 
em crianças menores, poderemos observar grandes mudanças 
de tamanho em pouco tempo, conforme o desenvolvimento 
somático ocorre. Após tratamento com sucesso de uma grave 
lesão valvar, existe tendência de que o paciente cresça num 
ritmo semelhante ao da população geral, o que pode acarretar 
problemas potencialmente graves, como discordância paciente-
prótese (surge estenose porque o paciente cresceu e uma valva 
protética implantada se torna restritiva), degeneração com rup-
tura de bioprótese por sobrecarga secundária ao crescimento, 
perda de plásticas valvares por sobrecarga ou dilatação de 
anel ou da aorta, levando à disfunção de valva já tratada, ou 
até mesmo baixa aderência ao tratamento com anticoagulação 
por alterações comportamentais da adolescência.

A estratégia de tratamento deve ser adequada ao mo-
mento de desenvolvimento do paciente, com o objetivo de 
oferecer o melhor resultado possível e minimizar a exposição 
a risco.

Nesta fase da vida, os substitutos valvares usuais não 
são a alternativa ideal de tratamento, devido às suas inconveni-
ências. Biopróteses são bem toleradas, mas necessitam reope-
rações que, conforme o desenvolvimento do paciente, podem 
ser relativamente frequentes. Próteses mecânicas necessitam de 
anticoagulação de longo prazo, que envolve risco de fenômenos 
tromboembólicos e/ou sangramentos e está associada à piora 
da qualidade de vida, principalmente em crianças pequenas3,4. 

Métodos de reparo valvar têm demonstrado bom re-
sultado tanto a curto quanto a longo prazo e passam a ser, 
hoje, a primeira escolha ao se abordar valva mitral ou aórtica 
insuficiente em qualquer idade.
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Valva mitral em paraquedas
Lesão que pode ser vista isoladamente, geralmente está 

associada com a síndrome de Shone. Apresenta um músculo 
papilar dominante, no qual todas as cordoalhas se inserem, 
formando um aspecto semelhante a um paraquedas.

Fusão músculo papilar-comissura
Pode ser limitada tão somente ao músculo papilar. Ge-

ralmente, há predomínio de insuficiência, pode haver estenose 
se houver hipertrofia importante do músculo papilar.

Valva em “arcada” (hammock)
O aparato de sustentação não mostra semelhança com 

a anatomia normal. Não há músculo papilar que possa ser 
identificado - apenas resquícios junto ao folheto posterior. Os 
folhetos valvares são sustentados por cordoalhas que se ligam 
diretamente à parede posterior do VE. Este sistema de sustenta-
ção geralmente é deslocado para a base do coração com excesso 
de tensão do folheto anterior e diminuição da mobilidade do 
folheto posterior, levando a importante regurgitação.

Insuficiência valvar mitral com anatomia normal associada 
a outras lesões congênitas

Estas situações estão associadas à dilatação anular e 
alongamento de cordoalhas e/ou músculo papilar. Não são 
perceptíveis quando do nascimento, e estão associadas à sobre-
carga volumétrica do VE - grande comunicação interventricular 
ou calibrosa persistência do canal arterial. Por vezes, pequenas 
alterações do tecido valvar ou dos músculos papilares podem 
sugerir origem congênita “verdadeira”. Em outras ocasiões, os 
músculos papilares podem apresentar aspecto isquêmico - visto 
com mais frequência em neonatos.

Origem anômala de artéria coronária
Regurgitação mitral em pacientes com origem anômala 

da artéria coronária é de fundo isquêmico, a anatomia é normal 
e a classificação funcional é secundária à diminuição de con-
tratilidade segmentar da parede lateral do VE.

Anel supravalvar mitral
Causa comum de estenose mitral congênita, tecido fibro-

so aderido ao anel posterior da valva pode levar à insuficiência.

Doença valvar mitral por excesso de tecido de folheto, pro-
lapso valvar, transtorno do tecido conetivo

Estas condições estão associadas a prolapso da valva 
mitral, síndrome de Marfan, doença de Barlow, síndrome de 
Ehler-Danlos e mucopolissacaridose tipo I. Todas envolvem 
alterações das fibras elásticas e proliferação de tecido mixo-
matoso em variados graus. Muito frequentemente associadas 
a mutações cromossômicas.

Doença valvar mitral adquirida também pode se mani-
festar na infância, sendo, basicamente, relacionada a agentes 
infecciosos. Neste período, podemos observar a ocorrência de 

febre reumática em sua forma aguda, desencadeada por expo-
sição à infecção por estreptococo do grupo A.

A resposta imune que envolva antígenos cardíacos pode 
desenvolver dano valvar agudo ou lesões crônicas evolutivas 
com processo cicatricial.

Causa lesões em sua fase aguda, que deixam os tecidos 
amolecidos e edemaciados; quando há expressão clínica, esta 
é invariavelmente sob a forma de refluxo valvar. Geralmente, 
ocorre prolapso do folheto anterior, comumente relacionado 
a alongamento da cordoalha marginal. Contudo, ruptura de 
cordoalha é rara e dilatação anular, quando ocorre, é secundária 
à miocardite.

Posteriormente, surgem as lesões crônicas secundárias 
ao processo cicatricial evolutivo, que espessam e fundem as 
cordoalhas. Observamos, com frequência, diminuição de seu 
número e aumento da espessura. Fisiologicamente, o refluxo 
ocorre por combinação de prolapso do folheto anterior, retração 
do folheto posterior e dilatação anular. Na infância, observa-se 
quase que exclusivamente regurgitação mitral, pois a estenose 
costuma surgir em idade mais avançada, na dependência de 
diversos fatores10. 

Por fim, a endocardite bacteriana na valva mitral, que 
é rara e quase sempre causa lesão regurgitante. É fundamental 
que o cirurgião tenha capacidade de diferenciar tecido valvar 
normal (flexível, delicado e resistente) de tecido infeccioso 
(espessado, edemaciado e friável) para proceder à remoção de 
todo o material infectado e evitar recrudescência da infecção.

Investigação e planejamento cirúrgico
O ecocardiograma é o exame de eleição para avaliação 

da valva mitral na infância. Em mãos experientes, fornece 
dados confiáveis sobre função valvar e ventricular e análise de 
dimensões do anel e das cavidades, contribuindo, sobremaneira, 
para diagnóstico adequado, auxiliando na determinação do 
melhor momento para intervenção. Também é ferramenta ex-
tremamente útil durante o ato operatório e no acompanhamento 
rotineiro de pacientes já submetidos à cirurgia, principalmente 
daqueles em que foi realizado reparo valvar.

Cateterismo cardíaco e angiografias, no momento atual, 
não costumam produzir informações adicionais importantes e 
não há indicação absoluta para sua realização.

Indicações cirúrgicas
Vários fatores devem ser levados em conta para indicar 

correção cirúrgica de insuficiência mitral na infância, mor-
mente o tamanho da valva (diâmetro do anel), insuficiência 
cardíaca refratária associada ou não à hipertensão pulmonar e 
a ocorrência de lesões associadas que, por vezes, podem ser 
abordadas previamente11. 

Em adultos, é sabido que intervenção cirúrgica precoce 
está associada a melhor prognóstico e reparo valvar é outro 
fator associado a bom resultado, sendo considerado, hoje, o 
padrão-ouro para tratamento da insuficiência mitral. Compara-
do à troca valvar, o reparo apresenta melhores resultados com 
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respeito à mortalidade, sobrevida a longo prazo e preservação 
da função ventricular esquerda. Pacientes portadores de insufi-
ciência valvar mitral não reumática são candidatos ideais para 
plástica valvar mitral e sua expectativa de vida a médio prazo 
é idêntica à população geral12. 

Neonatos e crianças abaixo dos dois anos de idade 
somente devem ser operadas se houver quadro clínico impor-
tante - insuficiência cardíaca refratária e falha de crescimento. 
Idealmente, a cirurgia deve ser postergada até o terceiro 
ou quarto ano de vida. Em crianças maiores, a presença de 
sintomas importantes, aumento das dimensões do VE em 
ecocardiogramas seriados ou evidência de aumento da pressão 
arterial pulmonar devem ser considerados fatores importantes 
e indicam intervenção mais precoce.

Em pacientes com regurgitação secundária, a dilatação 
do anel por lesões de sobrecarga volumétrica, como CIV, 
geralmente é necessário corrigir a mitral somente quando a 
regurgitação for maior do que moderada13. 

Biopróteses em posição mitral apresentam elevados 
índices de falha, que está associada à importante morbidade. 
Assim sendo, seu uso deve ser evitado na infância. Caso 
sejam necessárias, devem ser acompanhadas regularmente 
e sua substituição deve ser realizada tão logo seja detectada 
disfunção da prótese14. 

Deve-se dar preferência a próteses mecânicas, por não 
apresentarem degeneração estrutural. Contudo, ainda assim 
estão associadas a elevados índices de complicação, tanto 
cirúrgica quanto a longo prazo15. 

Anel maior do que 30 mm
Grande chance de reparo bem sucedido, prótese de anu-

loplastia dificilmente vai gerar estenose no futuro. Indicação 
similar a adultos - se houver regurgitação importante indepen-
dente de sintomas. A probabilidade de reparo está diretamente 
relacionada à experiência da equipe cirúrgica, contudo, este é 
objetivo possível na grande maioria dos casos. Uma prótese, 
caso necessária, será de tamanho adequado e pode ser implan-
tada sem dificuldades.

Anel entre 19 e 30 mm
Nestes pacientes, uma prótese pode facilmente ser im-

plantada se necessário. Assim, não há necessidade de postergar 
a intervenção prevendo dificuldades técnicas. Geralmente, é 
seguro acompanhar por longos períodos crianças com refluxo 
mitral importante, desde que cuidadosamente se controle a 
pressão pulmonar e a função do VE. Ao contrário de adultos, 
as crianças costumam reverter disfunção sistólica após a cor-
reção cirúrgica.

Anel menor que 18 mm
Considerar reparo biventricular somente se não houver 

hipoplasia do anel valvar (Z score > 1,5). Estas correções cos-
tumam ser muito difíceis do ponto de vista técnico, e implante 
de prótese pode exigir táticas agressivas, como implante em 

posição supra-anular ou outras manobras que podem acarretar 
complicações graves. Assim sendo, a intervenção cirúrgica 
deve ser postergada o máximo possível enquanto houver respos-
ta clínica a tratamento medicamentoso. Por vezes, após alguns 
meses, é possível haver melhora das condições e se oferecer 
perspectiva mais adequada para estes pacientes.

Lesões associadas

“Shunts” esquerda-direita
Estas comunicações podem gerar refluxo funcional im-

portante, que costuma melhorar com o tratamento do “shunt”. 
O refluxo mitral pode ser abordado em separado se houver 
prolapso importante ou outra lesão que mereça atenção.

Reparo valvar mitral conforme a classificação funcional

Correção de valvas com disfunção tipo I
Anuloplastia é mandatória, sendo que tentativas de 

plástica sem esta técnica geralmente resultam em recorrência 
da regurgitação. Se o anel for pequeno para acomodar prótese 
de reforço anular de tamanho adulto (anéis rígidos ou semirí-
gidos), pode se empregar prótese parcial colocada apenas no 
anel posterior. A anuloplastia deve englobar ambos os trígonos 
e pode ser, ainda, separada em duas porções para permitir cres-
cimento do anel a longo prazo. Pode ser necessária ampliação 
de folheto valvar, o que geralmente é feito com pericárdio.

Correção de valvas com disfunção tipo II
Diversas técnicas podem ser utilizadas em separado ou 

combinadas, dependendo da amplitude do prolapso (avaliado 
no intraoperatório), da altura do mesmo (deve ser previsto por 
ecocardiografia) e do aspecto das cordoalhas. Encurtamento 
ou transferência de cordoalhas alongadas tem eficiência com-
provada, assim como ressecção parcial em cunha e plástica 
por deslizamento em casos de prolapso mais amplo. Implante 
de cordoalhas artificiais deve ser restrito a casos em que haja 
ausência de estruturas adequadas para uso de outras técnicas, 

tipo 
I

mobilidade normal 
dos folhetos

1. dilatação anular
2. cleft de folheto
3. outro defeito de folheto

tipo 
II

prolapso de folheto
1. cordoalha alongada
2. músculo papilar alongado
3. ausência de cordoalha

tipo 
III

mobilidade restrita 
de folheto

A. músculos papilares normais
1. fusão comissural
2. cordoalha curta
B. músculos papilares anormais
1. valva em paraquedas
2. valva em arcada (hammock) 
3. hipoplasia de papilares

Tabela 1. Classificação funcional de Carpentier8.
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uma vez que seu emprego requer técnica rigorosa e delicada 
para evitar complicações.
Correção de valvas com disfunção tipo III

Correção de restrição da mobilidade de folheto e folheto 
insuficiente é a essência do tratamento das anomalias congênitas 
mitrais, em especial no primeiro ano de vida.

Acesso ao aparato de sustentação é a chave para mo-
bilização do tecido valvar. Pode ser geralmente abordado 
pelo orifício valvar; em pacientes muito pequenos, pode ser 
necessária a desinserção do folheto posterior para adequada 
abordagem dos músculos papilares. Esta incisão pode, também, 
ser utilizada para aumento do folheto, se for o caso.

A ampliação do tecido de um ou ambos os folhetos 
pode ser necessária.

Ressecção de anel supravalvar e tecido valvar acessório
Esta técnica requer exposição criteriosa dos folhetos 

valvares. Extremo cuidado deve ser tomado para adequada 
preservação do aparato de sustentação.

Valvas reumáticas
Pode ser possível em grande número de casos várias 

técnicas ser empregadas. Existe grande variabilidade quanto a 
índices de reoperação a longo prazo10,14. 

Opções para substituição valvar mitral
As alternativas para substituição valvar mitral são limi-

tadas basicamente a próteses biológicas ou mecânicas.
Implante de prótese valvar mitral em crianças pequenas 

frequentemente requer a instalação da mesma em posição supra-
anular, após excisão do tecido valvar e aparato de sustentação. 
Não deve ser implantada prótese muito grande, devido ao risco 
de compressão ou estiramento da artéria circunflexa.

Homoenxertos como descrito na técnica de Ross II - 
autoenxerto pulmonar montado em um tubo de dacron - tem 
aplicação limitada, apesar de alguns resultados encorajadores16. 

Evidências de recrudescência da regurgitação mitral 
limitam o seu uso em casos selecionados, nos quais não seja 
possível o reparo valvar e não se queira utilizar prótese5. 

DISCUSSÃO

Quando houver impacto clínico importante, a correção 
é indicada devido ao mau prognóstico da insuficiência mitral, 
pois poderá ser responsável por falência ventricular esquerda 
e/ou hipertensão pulmonar a longo prazo. Reparo valvar mi-
tral é possível em grande parte dos casos e pode ter melhores 
resultados a longo prazo do que troca valvar, portanto, deve 
ser o objetivo em todas as crianças com doença valvar mitral 
significativa17-19. 

Se esta conduta não for possível, a intervenção deve 
ser postergada até que possa ser feita a troca valvar com baixo 
risco. Um reparo abaixo do ideal, desde que satisfatório, pode 
ser considerado como paliativo e adequado, se não for possível 
postergar a intervenção.

Havendo falha de reparo e consequente hipertensão pul-
monar ou insuficiência cardíaca importante, deve ser realizado 
o implante de prótese.

Devemos sempre ter em consideração que a maioria 
das valvas reparadas na infância terá de ser substituída em 
algum momento mais tarde na vida do paciente. O conceito de 
reparo valvar na infância tem o objetivo primário de permitir o 
crescimento até o momento em que seja possível o implante de 
uma prótese de tamanho adequado para um adulto20. 

Crianças pequenas devem ser consideradas para cirur-
gia somente se tiverem sintomas importantes, devido ao mau 
prognóstico a longo prazo. Em pacientes com anel valvar maior 
do que as menores próteses disponíveis (20 ou 21 mm), não 
são necessários sintomas se o defeito for de fácil correção sem 
anuloplastia (valva fendida sem dilatação, por exemplo), pois 
tem melhores resultados e uma prótese será facilmente colocada 
com bom resultados a longo prazo.

Para defeitos mais complexos, é necessário que haja 
quadro clínico mais exuberante21,22. 

Insuficiência valvar aórtica
O manejo da doença valvar aórtica em crianças perma-

nece uma dicotomia nos dias de hoje. Por um lado, a intervenção 
precoce protege o miocárdio de sobrecarga crônica e diminui as 
chances de fibrose e consequente remodelamento com perda de 
função contrátil. Por outro lado, a substituição da valva aórtica 
em crianças - até recentemente uma das poucas alternativas 
terapêuticas - apresenta resultado aquém do ideal, devido à 
ausência de substituto valvar adequado (panorama idêntico ao 
da insuficiência mitral).

Esta situação faz com que se renove o interesse em 
procedimentos de reconstrução da valva e/ou raiz aórtica. 
O sucesso alcançado com reconstruções da raiz da aorta em 
adultos, associado a um melhor e mais detalhado entendimento 
da anatomia e fisiologia da raiz da aorta, trazem novo ânimo 
a esta área23. 

Anatomia e função da valva aórtica
Os três folhetos da valva aórtica estão firmemente 

aderidos à junção aortoventricular. A condensação colagenosa 
localizada no ponto de inserção de cada folheto é denominada 
anel fibroso. Contudo, não é possível determinar um “anel ver-
dadeiro” tissular que sustente os folhetos em um plano valvar. 
A carga hemodinâmica que recai sobre os folhetos é compen-
sada em diversos níveis estruturais. A margem de coaptação 
de uma valva competente é mais do que apenas uma superfície 
de contato, abaixo dos ápices formados pela linha de inserção 
dos folhetos, as assim chamadas comissuras, existem trígonos 
subcomissurais ou interfolhetos. A larga base destes trígonos 
segue o padrão da contração ventricular e permite adequada 
retração das cúspides durante a sístole. O estreitamento sinotu-
bular marca o ponto de união com a aorta ascendente, e é mais 
firme do que o tecido dos seios de Valsalva. Esta junção sino-
tubular contém áreas com aumento de colágeno, agindo como 
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uma estrutura de suspensão que suporta ligações periféricas (as 
comissuras) dos folhetos valvares. O formato parabólico dos 
folhetos lembra uma ponte suspensa.

A raiz da aorta é também um sistema hemodinâmico 
complexo. Seus componentes modificam forma e tamanho 
conforme as diferentes etapas do ciclo cardíaco. Sua porção 
superior exposta à pressão da aorta se expande durante a sístole, 
permitindo a retração dos folhetos valvares. A base da valva 
está em íntima relação com a dinâmica ventricular e se contrai 
durante o ápice sistólico para diminuir a distância da abertura 
dos folhetos, reduz a força de estresse que os folhetos recebem 
durante a diástole. Mais adiante, as estruturas cúspides-seios 
se comportam como unidades independentes, que são capazes 
de conter a pressão diastólica24. 

Mecanismos de regurgitação valvar aórtica
Vários mecanismos fazem com que ocorra refluxo 

valvar aórtico na infância, que com frequência está associado 
ou intimamente relacionado a outros achados. Dentre os mais 
comuns:

1. Insuficiência aórtica associada à comunicação 
interventricular

A perda de continuidade da crista septal ventricular e 
da camada média da aorta resulta em uma menor sustentação 
da parede do seio de Valsalva e consequente prolapso e defor-
midade da cúspide correspondente. O folheto afetado perde 
área de coaptação com os outros correspondentes e resulta 
regurgitação aórtica central.

2. Regurgitação pós aortoplastia com balão
Lesão direta da cúspide, geralmente junto à comissura 

fusionada. A cúspide afetada perde sustentação e leva à re-
gurgitação excêntrica. Ocorre em 20% a 30% dos pacientes 
submetidos à valvoplastia com balão, é mais frequente e mais 
grave em pacientes pequenos e, geralmente, requer acompa-
nhamento para correção cirúrgica posterior25,26. 

3. Insuficiência aórtica em pacientes com estenose 
valvar

Trauma continuado às bordas das cúspides produzido 
por estresse hemodinâmico e padrão de fluxo alterado leva a 
espessamento e enrijecimento progressivo das cúspides. De-
formação e retração subsequentes causam perda de coaptação 
e insuficiência valvar.

4. Regurgitação aórtica secundária a estenose fibro-
muscular subaórtica

O padrão de fluxo anormal - em jato - produzido pelo 
estreitamento subvalvar levam à deformidade progressiva dos 
folhetos e regurgitação valvar a seguir24. 

5. Regurgitação em síndrome de Marfan
Dilatação progressiva da parede aórtica enfraquecida 

por colágeno defeituoso causa aumento do diâmetro da aorta 
e estiramento dos folhetos valvares, com perda de coaptação 
e regurgitação valvar.

6. Regurgitação pós-cirurgia de Jatene
Tardiamente, após correção cirúrgica de transposição 

das grandes artérias, pode surgir refluxo aórtico, sendo que o 
mecanismo sinotubular foi desfeito e ocorre deformação dos 
seios de Valsalva após o implante dos óstios coronarianos.

Métodos complementares

Ecocardiograma
Exames de boa qualidade técnica devem ser capazes 

de fornecer dados importantes, com imagens da valva aórtica 
e medidas de gradientes máximo e médio, do orifício valvar 
e avaliação do grau de regurgitação. Ecocardiogramas tran-
sesofageanos intraoperatórios devem ser utilizados sempre 
que possível, pois contribuem sobremaneira para a adequada 
correção, podem fornecer detalhes sobre o mecanismo primá-
rio do refluxo valvar, direção do jato regurgitante, avaliação 
dos padrões de fusão comissural, grau de espessamento das 
cúspides e mobilidade das mesmas. Após a correção, os mes-
mos parâmetros servem para avaliar corretamente o resultado 
da operação e direcionar o tratamento de eventuais defeitos 
residuais27,28. 

Ressonância nuclear magnética
Existe crescente melhoria na qualidade dos exames de 

ressonância nuclear magnética, com excelente correlação com 
os achados de outros métodos diagnósticos de uso mais amplo. 
Sua baixa disponibilidade e dificuldade de realização do exame 
em crianças - geralmente requer algum tipo de sedação - limi-
tam o emprego rotineiro29. 

Momento da intervenção cirúrgica
Os objetivos gerais da intervenção cirúrgica são o alívio 

dos sintomas, a restauração da capacidade funcional, a melhoria 
da qualidade de vida e a proteção ao miocárdio de sobrecarga 
volumétrica e/ou pressórica. 

Desta forma, regurgitação grave deve ser corrigida, le-
sões moderadas em crianças maiores ou com outras alterações 
concomitantes também devem ser tratadas. Crianças pequenas 
estão sujeitas a tratamento não ideal e, portanto, devem, sem-
pre que possível, ter sua intervenção postergada até que seja 
possível correção mais adequada.

Técnica operatória
Assim como nos casos de patologia valvar mitral, é sa-

bido que um número de pacientes submetidos a reparo da valva 
aórtica terá de ser reoperado no futuro para substituição valvar. 
Algumas opções técnicas são possíveis para o tratamento da 
regurgitação aórtica em pacientes jovens. Dentre elas, vários 
métodos de plástica ou reparo valvar aórtico, substituição valvar 
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por prótese (mecânica, biológica ou homoenxerto), ou implante 
de autoenxerto de valva pulmonar (operação de Ross). A possi-
bilidade de evitar complicações de longo prazo como o uso de 
anticoagulantes e implante de próteses pequenas, que no futuro 
se tornarão estenóticas, seja uma prótese mecânica ou mesmo 
autoenxerto de tronco pulmonar, faz com que a possibilidade de 
reparo valvar deva ser seriamente considerada. Estas aparentes 
vantagens somente se concretizarão se for possível realizar tal 
procedimento com baixo índice de complicações e adequada 
função valvar a longo prazo26. 

Técnicas de reconstrução da valva aórtica com dilatação 
anular

anuloplastia comissural
redução anular com sutura circunferencial junto à base 

dos folhetos valvares
fechamento de pequenas perfurações das cúspides com 

fragmento de pericárdio (ou outro material protético)
ressecção triangular e reparo de bordas redundantes 

dos folhetos
aumento e ressuspensão de folheto valvar

Troca valvar
A substituição valvar aórtica emprega técnica idêntica 

à utilizada em adultos. Podem ser utilizadas biopróteses ou 
próteses mecânicas. Estratégias técnicas, como os diversos 
métodos de ampliação de anel valvar aórtico, auxiliam o im-
plante de um substituto de maior diâmetro, uma vez que o anel 
pode ser aumentado em até 8 mm de seu tamanho original. A 
operação de Nicks30 permite inserção de prótese um número 
maior, enquanto Konno et al.31, Manouguian et al.32 e Yama-
guchi et al.33 permitem implante de prótese até dois números 
acima do previsto34. 

Biopróteses não necessitam anticoagulação, contudo, 
têm sido pouco empregadas na infância por apresentarem 
tendência à rápida degeneração, calcificação e falha estrutu-
ral35,36. Devido à sua melhor durabilidade, quando necessária 
uma prótese é recomendável o uso de próteses mecânicas34. 

Operação de Ross
A operação de Ross consiste na remoção do tronco pul-

monar e seu implante em posição aórtica - também conhecida 
por autotransplante pulmonar - é implantado homoenxerto 
pulmonar de tamanho apropriado na via de saída do ventrículo 
direito. 

Oferece excelente performance hemodinâmica, não 
necessita de anticoagulantes, tem pouca susceptibilidade à 
endocardite e também pode oferecer potencial de crescimento. 
Sua variante Ross-Konno (associada à ampliação da via de 
saída do VE) permite implante de enxerto de adequado tama-
nho quando assim for necessário. São operações intricadas, 
associadas a sangramento pós-operatório e distúrbios de ritmo 
cardíaco podem ocorrer precocemente.

É um procedimento confiável, porém complexo; neces-
sita invasão do ventrículo direito, que até o momento é uma 
cavidade normal, e receberá um conduto estranho em sua via 
de saída - estrutura que não estará livre de complicações no 
futuro37,38. 

Insuficiência tardia do autoenxerto na posição aórtica 
é uma das principais causas de reoperação, e está relacionada 
a diversos fatores (insuficiência aórtica pré-operatória, anel 
aórtico dilatado, valva aórtica bicúspide, doença cardíaca 
reumática, dificuldades técnicas, alterações inerentes do auto-
enxerto pulmonar, etc).

DISCUSSÃO

As desvantagens do uso de próteses em pacientes 
jovens contribuíram para o maior interesse em técnicas de 
reconstrução valvar e substituição da valva aórtica por auto-
enxerto de tronco pulmonar - operação de Ross - sendo que, a 
despeito de sua complexidade, esta tem sido a primeira opção 
para substituto valvar aórtico em crianças e adolescentes em 
algumas instituições.

Valvoplastia aórtica pode alcançar bons resultados, com 
baixa mortalidade operatória39. É uma excelente alternativa à 
troca valvar, especialmente em crianças e adultos jovens, em 
quem anticoagulação e reoperações são grandes desvantagens. 
Mesmo valvas bicúspides podem ser restauradas com extensões 
de pericárdio em grande porcentagem de casos40. Contudo, a 
ampla variação morfológica da doença valvar aórtica congênita 
e as limitações naturais dos tecidos locais fazem com que estes 
métodos sejam de difícil previsibilidade e mais aplicáveis em 
casos com anéis de maior tamanho - que poderiam acomodar 
próteses de bom calibre. 

O reparo valvar aórtico pode ser considerado pro-
cedimento paliativo adequado se houver a possibilidade de 
postergar troca valvar até a idade adulta, quando for possível 
implantar uma prótese mecânica de adequado tamanho.

Homoenxertos permitem implante de próteses pequenas 
e não necessitam de anticoagulação, todavia, têm as mesmas 
desvantagens de limitada durabilidade das biopróteses.

Por apresentar maior durabilidade, é recomendável o 
implante de próteses mecânicas que, associadas a diferentes 
técnicas de ampliação do anel valvar, podem ser implantadas 
até dois números acima do previsto34,41,42. 

Implante de autoenxerto pulmonar em posição aórtica 
- operação de Ross - é amplamente considerada a cirurgia de 
escolha para substituição da valva aórtica em crianças, pois 
existem evidências de que ofereça potencial de crescimento, 
não requer anticoagulação e apresenta bons resultados7,43. 

As operações de Ross e Ross-Konno mudaram o prog-
nóstico das crianças e adultos jovens com doença valvar aórtica 
complexa. Entretanto, devem ser realizadas com precaução em 
crianças maiores que tenham insuficiência aórtica preoperató-
ria, pois dilatação tardia da raiz da neoaorta com insuficiência 
aórtica secundária tem sido identificada neste grupo de pacien-
tes, com elevada necessidade de reoperações6,44. 
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CONCLUSÃO

Doenças valvares mitral e aórtica são relativamente 
comuns em crianças e frequentemente requerem intervenção 
para tratamento.

Diversas técnicas de reparo valvar mitral têm sido em-
pregadas com sucesso em crianças e seu uso é encorajado12,13. 

Técnicas de plastia da valva aórtica têm evoluído com 
lentidão e ainda não alcançaram aceitação ampla. No futuro, 
métodos que permitam hemodinâmica adequada e bons resul-
tados tardios certamente serão uma alternativa atraente para 
pacientes selecionados45. 

Desta forma, reparo valvar deve ser o tratamento de 
escolha em todas as faixas etárias. Porém, a substituição por 
prótese pode ser necessária nos casos em que haja comprome-
timento muito importante da estrutura valvar ou quando ocorre 
falha de reparo prévio.

A prótese mais adequada para pacientes nesta fase 
seria aquela disponível em vários tamanhos, com perfil he-
modinâmico excelente, potencial de crescimento adequado ao 
desenvolvimento do paciente, associada à mínima ocorrência 
de complicações tromboembólicas, sem necessidade de anti-
coagulação e de grande durabilidade com baixa incidência de 
deterioração. Atualmente, não há tal opção disponível, todas as 
alternativas estão associadas a limitações importantes.

Mesmo homoenxertos ou técnicas mais complexas 
como a operação de Ross, métodos estes bastante promissores, 
apresentam bons resultados a curto prazo, mas controvérsias 
permanecem quanto à sua durabilidade tardia.

Melhora progressiva nos resultados encoraja interven-
ções mais precoces, gradualmente associadas a bons resultados 
a curto e longo prazo e baixa incidência de complicações, ainda 
que seja necessária a substituição valvar.

Apesar da tentativa de alguns estudos de apresentar 
diretrizes para manejo de insuficiência mitral e aórtica em 
pacientes jovens, a determinação do momento e do método 
adequados permanecem grandes desafios. Os resultados são 
limitados e ainda controversos nesta população26. 

REFERÊNCIAS

 1. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Secretaria de 
Políticas da Saúde. Saúde da criança: acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento infantil (Série Cadernos de Atenção Básica; n. 11). 2002.

 2. Sharkey I, Boddy AV, Wallace H, Mycroft J, Hollis R, Picton S; Chemo-
therapy Standardisation group of the United Kingdom Children’s Cancer 
Study Group. Body surface area estimation in children using weight alone: 
application in paediatric oncology. Br J Cancer. 2001;85(1):23-8.

 3. Janiec I, Werner B, Sieminska J, Ravens-Sieberer U. Quality of life of 
children with mitral valve prolapse. Qual Life Res. 2011;20(4):537-41.

 4. Van Doorn C, Yates R, Tunstill A, Elliott M. Quality of life in children 
following mitral valve replacement. Heart. 2000;84(6):643-7.

 5. Prifti E, Vanin V, Bonacchi M, Frati G, Bernabei M, Giunti G, et al. Repair 
of congenital malformations of the mitral valve: early and midterm results. 
Ann Thorac Surg. 2002;73(2):614-21.

 6. Kouchoukos NT. Should we still do the Ross operation in adults? Curr 
Opin Cardiol. 2011;26(2):94-8.

 7. Raja SG, Pollock J. Current outcomes of Ross operation for pediatric and 
adolescent patients. J Heart Valve Dis. 2007;16(1):27-36.

 8. Chauvaud S, Fuzellier JF, Houel R, Berrebi A, Mihaileanu S, Carpen-
tier A. Reconstructive surgery in congenital mitral valve insufficiency 
(Carpentier’s techniques): long-term results. J Thorac Cardiovasc Surg. 
1998;115(1):84-93.

 9. Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K, de Leon AC, Faxon DP, Freed 
MD, et al. 2008 Focused update incorporated into the ACC/AHA 2006 
guidelines for the management of patients with valvular heart disease : a 
report of the American College of Cardiology/American Heart Association 
Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to revise the 1998 
guidelines for the management of patients with valvular heart disease): 
endorsed by the Society of Cardiovascular Anesthesiologists, Society for 
Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic 
Surgeons. Circulation. 2008,118(15):e523-661.

10. Brizard C. Mitral valve repair in children. In: Kaiser LR, Kron IL, Spray 
TL. (editors). Mastery of cardiothoracic surgery. 2nd ed. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p.1008-16.

11. Uva MS, Galletti L, Gayet FL, Piot D, Serraf A, Bruniaux J, et al. Sur-
gery for congenital mitral valve disease in the first year of life. J Thorac 
Cardiovasc Surg. 1995;109(1):164-74.

12. Braunberger E, Deloche A, Berrebi A, Abdallah F, Celestin JA, Meimoun 
P, et al. Very long-term results (more than 20 years) of valve repair with 
Carpentier’s techniques in nonrheumatic mitral valve insufficiency. Cir-
culation. 2001;104(12 Suppl 1):I8-11.

13. Lee C, Lee CH, Kwak JG, Park CS, Kim SJ, Song JY, et al. Long-term 
results after mitral valve repair in children. Eur J Cardiothorac Surg. 
2010;37(2):267-72.

14. Antunes MJ. Bioprosthetic valve replacement in children - long-term 
follow-up of 135 isolated mitral valve implantations. Eur Heart J. 
1984;5(11):913-8.

15. Van Doorn C, Yates R, Tsang V, de Leval MR, Elliott M. Mitral valve 
replacement in children: mortality, morbidity, and haemodynamic status 
up to medium term follow up. Heart. 2000;84(6):636-42.

16. Alsoufi B, Manlhiot C, McCrindle BW, Canver CC, Sallehuddin A, Saud 
Al-Oufi S, et al. Aortic and mitral valve replacement in children: is there 
any role for biologic and bioprosthetic substitutes? Eur J Cardiothorac 
Surg. 2009;36(1):84-90.

17. Zegdi R, Amahzoune B, Ladjali M, Sleilaty G, Jouan J, Latre´mouille C, 
et al. Congenital mitral valve regurgitation in adult patients. A rare, often 
misdiagnosed but repairable, valve disease. Eur J Cardiothorac Surg. 
2008;34(4):751-4.

18. Wood A, Healy D, Nolke L, Piot D, Oslizlok P, Walsh K. Mitral valve 
reconstruction in a pediatric population: late clinical results and predictors 
of long-term outcome. J Thorac Cardiovasc Surg. 2005;130(1):66-73.

19. Fuller S, Spray T. How I manage mitral stenosis in the neonate and infant. 
Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu. 2009:87-93.

20. Hetzer R, Demo Walter EB, Hubler M, Alexi-Meskishvili V, Weng Y, 
Nagdyman N, et al. Modifi ed surgical techniques and long-term out-Modified surgical techniques and long-term out-
come of mitral valve reconstruction in 111 children. Ann Thorac Surg. 
2008;86(2):604-13.

21. Oppido G, Davies B, McMullan DM, Cochrane AD, Cheung MM, 
d’Udekem Y, et al. Surgical treatment of congenital mitral valve disease: 
Midterm results of a repair-oriented policy. J Thorac Cardiovasc Surg. 
2008;135(6):1313-20.

22. Beierlein W, Becker V, Yates R, Tsang V, Elliott M, De Leval MR, et 
al. Long-term follow-up after mitral valve replacement in childhood: 
poor event-free survival in the young child. Eur J Cardiothorac Surg. 
2007;31(5):860-5.

23. de Paulis R. Aortic root surgery: from valve sparing to ‘spare and plasty’. 
Eur J Cardiothorac Surg. 2010;38(5):513-4.

24. Barth MJ, el-Zein C, Ilbawi MN. Aortic valve repair in children. In: Kaiser 
LR, Kron IL, Spray TL. (editors). Mastery of cardiothoracic surgery. 2nd 
ed. Philadelphia; Lippincott Williams & Wilkins; 2007. p 1017-23.

25. Fratz S, Gildein HP, Balling G, Sebening W, Genz T, Eicken A, et al. 
Aortic valvuloplasty in pediatric patients substantially postpones the need 
for aortic valve surgery a single-center experience of 188 patients after up 
to 17.5 years of follow-up. Circulation. 2008;117(9):1201-6.

21(4).indb   22 03/04/2012   10:01:18



23 Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 21 — Nº 4 — Out-Nov-Dez — 2011

Martins SK./Indicações atuais de intervenção cirúrgica em insuficiência mitral e aórtica em crianças na idade pré-escolar e escolar
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(4):15-23

26. Bacha EA, McElhinney DB, Guleserian KJ, Colan SD, Jonas RA, del 
Nido PJ, et al. Surgical aortic valvuloplasty in children and adolescents 
with aortic regurgitation: acute and intermediate effects on aortic valve 
function and left ventricular dimensions. J Thorac Cardiovasc Surg. 
2008;135(3):552-9.

27. Nash PJ, Vitvitsky E, Li J, Cosgrove DM, Pettersson G, Grimm RA. 
Feasibility of valve repair for regurgitant bicuspid aortic valves - an 
echocardiographic study. Ann Thorac Surg. 2005;79(5):1473-9.

28. Van Dyck MJ, Watremez C, Boodhwani M, Vanoverschelde JL, El Khoury 
G.Transesophageal echocardiographic evaluation during aortic valve repair 
surgery. Anesth Analg. 2010;111(1):59-70.

29. Ley S, Eichhorn J, Ley-Zaporozhan J, Ulmer H, Schenk JP, Kauczor 
HU, et al. Evaluation of aortic regurgitation in congenital heart disease: 
value of MR imaging in comparison to echocardiography. Pediatr Radiol. 
2007;37(5):426-36.

30. Nicks R, Cartmill T, Bernstein L. Hypoplasia of the aortic root: the problem 
of aortic valve replacement. Thorax. 1970;25(3):339-46.

31. Yamaguchi M, Ohashi H, Imai M, Oshima Y, Hosokawa Y. Bilateral 
enlargement of the aortic valve ring for valve replacement in children. 
New operative technique. J Thorac Cardiovasc Surg. 1991;102(2):202-6.

32. Manouguian S, Seybold-Epting W. Patch enlargement of the aortic valve 
ring by extending the aortic incision into the anterior mitral leaflet: new 
operative technique. J Thorac Cardiovasc Surg. 1979;78(3):402-12.

33. Konno S, Imai Y, Iida Y, Nakajima M, Tatsuno K. A new method for 
prosthetic valve replacement in congenital aortic stenosis associated 
with hypoplasia of the aortic valve ring. J Thorac Cardiovasc Surg. 
1975;70(5):909-17.

34. Alexiou C, McDonald A, Langley SM, Dalrymple-Hay MJ, Haw MP, 
Monro JL. Aortic valve replacement in children: are mechanical prostheses 
a good option? Eur J Cardiothorac Surg. 2000;17(2):125-33.

35. Mazzitelli D, Guenther T, Schreiber C, Wottke M, Michel J, Meisner H. 
Aortic valve replacement in children: are we on the right track? Eur J 
Cardiothorac Surg. 1998;13(5):565-71.

36. Ruzmetov M, Vijay P, Rodefeld MD, Turrentine MW, Brown JW. Evo-
lution of aortic valve replacement in children: a single center experience. 
Int J Cardiol. 2006;113(2):194-200.

37. van Son JA, Reddy VM, Black MD, Rajasinghe H, Haas GS, Hanley FL. 
Morphologic determinants favoring surgical aortic valvuloplasty versus 
pulmonary autograft aortic valve replacement in children. J Thorac Car-
diovasc Surg. 1996;111(6):1149-56.

38. Brown JW, Ruzmetov M, Fukui T, Rodefeld MD, Mahomed Y, Turrentine 
MW. Fate of the autograft and homograft following Ross aortic valve 
replacement:reoperative frequency, outcome, and management. J Heart 
Valve Dis. 2006;15(2):253-9.

39. Hawkins JA, Kouretas PC, Holubkov R, Williams RV, Tani LY, Su JT, et 
al. Intermediate-term results of repair for aortic, neoaortic, and truncal valve 
insufficiency in children. J Thorac Cardiovasc Surg. 2007;133(5):1311-7.

40. Odim J, Laks H, Allada V, Child J, Wilson S, Gjertson D. Results of aortic 
valve-sparing and restoration with autologous pericardial leaflet extensions 
in congenital heart disease. Ann Thorac Surg. 2005;80(2):647-54.

41. Masuda M, Kado H, Ando Y, Shiose A, Nakano T, Fukae K, et al. 
Intermediate-term results after the aortic valve replacement using bile-
aflet mechanical prosthetic valve in children. Eur J Cardiothorac Surg. 
2008;34(1):42-7.

42. Shanmugan G, MacArthur K, Pollock J. Mechanical aortic valve replace-
ment: long-term outcomes in children. J Heart Valve Dis. 2005;14(2):166-
71.

43. Al-Halees Z, Pieters F, Qadoura F, Shahid M, Al-Amri M, Al-Fadley F. 
The Ross procedure is the procedure of choice for congenital aortic valve 
disease. J Thorac Cardiovasc Surg. 2002;123(3):437-41.

44. Laudito A, Brook MM, Suleman S, Bleiweis MS, Thompson LD, Hanley F, 
et al.The Ross procedure in children and young adults: a word of caution. 
J Thorac Cardiovasc Surg. 2001;122(1):147-53.

45. Tweddel JS, Pelech AN, Frommelt PC, Jaquiss RD, Hoffman GM, Mus-
satto KA, et al. Complex aortic valve repair as a durable and effective 
alternative to valve replacement in children with aortic valve disease. J 
Thorac Cardiovasc Surg. 2005;129(3):551-8.

21(4).indb   23 03/04/2012   10:01:18



24Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 21 — Nº 4 — Out-Nov-Dez — 2011

Atik E./Acompanhamento clínico tardio pós-cirurgia de Fontan: cuidados a serem tomados
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(4):24-30

A operação de Fontan, descrita para o coração univentricular 

anatômico e funcional, originalmente para a atresia tricúspide 

em 1971, constitui-se na técnica paliativa hoje mais empregada 

na cardiologia pediátrica, em vista da mudança substancial da 

história natural dessas anomalias, em especial proporcionada 

após a modificação da técnica original para a cavopulmonar 

em 1988 por deLevall. No entanto, o “princípio Fontan” 

persiste e não se observa nele uma fisiologia ideal, dada a 

ausência de cavidade ventricular em conexão com a circula-

ção pulmonar, e, por isso, o sistema hemodinâmico é pouco 

eficiente. Assim, observa-se que o débito cardíaco é diminuído 

e a pressão venosa sistêmica aumentada e, desses fatores, sur-

gem complicações difíceis de serem evitadas a longo prazo. 

Constituem-se em causas de piora da qualidade de vida e até 

de morte, dependentes da disfunção hepática, anormalidades 

da coagulação sanguínea, enteropatia perdedora de proteínas, 

bronquite plástica, disfunção cardíaca, arritmias cardíacas, 

principalmente supraventriculares, tromboembolismo, hipo-

xemia e, daí, o surgimento de inúmeras outras consequências 

orgânicas. Essas alterações foram minimizadas com a técnica 

cavopulmonar, no entanto, necessitam de profilaxia mais 

cuidadosa ainda pela obediência rigorosa aos critérios de 

indicação da operação estabelecidos por Choussat, nos idos 

de 1977. Como principais, figuram presença de ritmo sinusal, 

função ventricular normal, desenvolvimento adequado da 

árvore arterial pulmonar, pressão média pulmonar menor que 
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Fontan operation was in general described for patients with 

anatomical and functional univentricular heart, originally for 

tricuspid atresia in 1971. It is a palliative technique  mostly 

used nowadays in the pediatric cardiology due to the change of  

the natural history of all these cardiac anomalies. This occurred 

mainly after the introduction of cavopulmonary tehnique va-

riant in 1988 by deLevall. Although this better performance, the 

“Fontan principle” persists and therefore, the ideal physiology 

is not observed in view of no communication of the ventricular 

cavity in a normal connection with the pulmonary circulation, 

turning the hemodynamic system into a less efficient one . This 

way, the cardiac output diminishes and the systemic venous 

pressure increases resulting in complications which are diffi-

cult to avoid at long term evolution. They are responsible for 

worsening quality of life and even of premature death from 

hepatic dysfunction, blood coagulation abnormalities, protein 

losing enteropathy, cardiac failure, cardiac arrhythmias mostly 

at supraventricular site, thromboembolism, hypoxia and other 

organic abnormalities. All these problems were minimized 

with the cavopulmonary operation but strict obedience to the 

indications for surgery established by Choussat in 1977 are still 

untouchable. We mention as  main factors ,  the presence of 

sinus rhythm, normal ventricular function, adequate pulmonary 

arterial tree development, median pulmonary artery pressure 
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15 mm Hg e resistência vascular pulmonar menor que 2 UW, 

além da boa função das valvas atrioventriculares. Em vista dos 

progressos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos, portadores 

da operação de Fontan evoluem para a idade adulta com maior 

frequência, mas se constituem na causa principal da necessidade 

de transplante cardíaco dentre todas as cardiopatias congênitas 

nesta faixa etária.

less than 15 mm Hg and arterial pulmonary resistance lower 

than 2 UW, besides normal atrioventricular valves function. 

Due to the  progress in diagnostic, therapeutic and surgical 

intervention in this pediatric specialty, patients operated upon 

the Fontan technique are alive through adult life in higher 

number but on the other hand they constitute the main cause of 

indication for cardiac transplantation among all the congenital 

heart defects at this age group nowadays.  

A operação de Fontan & Baudet, idealizada em 1971, mo-
dificada em 1973 por Kreutzer (técnica atriopulmonar), 
por Bjork, em 1975, (atrioventricular) e, principalmen-

te, pela técnica cavopulmonar, em 1988, por deLevall, Puga, 
Castaneda e Jonas, tem mudado favoravelmente a sobrevida de 
pacientes no âmbito do tratamento de cardiopatias de atuação 
univentricular, apesar da continuidade do “princípio Fontan”, 
comum a todas as variantes técnicas, o qual se acompanha 
obrigatoriamente de aspectos adversos evolutivos1-26.

Houve indiscutível melhora no manejo dessas anoma-
lias univentriculares, pois, antes do advento dessas técnicas, a 
maioria dos pacientes portadores de ventrículo único anatômico 
e funcional faleciam nos primeiros anos de vida, alcançando 
mortalidade de até 90%3. Mesmo com as técnicas inicialmente 
descritas, cerca de 83% dos pacientes sobreviviam até 12 anos 
após a operação e com a técnica cavopulmonar, variante túnel 
lateral, havia sobrevida de até 91%, em cerca de 10 anos de 
evolução pós-operatória1.

Essa melhor perspectiva para esses pacientes posicionou 
essa técnica como a operação paliativa mais realizada na car-
diologia pediátrica. Estima-se que os elementos favoráveis para 
a evolução mais adequada após a operação devem obedecer a 
determinados aspectos anátomo-funcionais como, principal-
mente, pela presença de ritmo sinusal, árvore arterial pulmonar 
de calibre normal e com completa segmentação bilateral, função 
ventricular preservada, resistência vascular pulmonar inferior a 
2 unidades Wood, além de pressão média da artéria pulmonar 
menor que 15 mm Hg. Torna-se melhor consubstanciada, ain-
da, a indicação cirúrgica na ausência de alterações das valvas 
atrioventriculares ademais de fatores adquiridos adversos que 
mascaram a evolução posterior, como a hipertrofia miocárdica 
e comunicação intercavitária ventricular inadequada4.

Mesmo com a obediência a todos esses parâmetros, 
na evolução pós-operatória pode haver complicações em face 
da ausência de uma cavidade ventricular em conexão com a 
circulação pulmonar, que ocasiona um sistema hemodinâmico 
pouco eficiente com débito cardíaco diminuído e pressão ve-

nosa sistêmica aumentada (Esquema Evolutivo* do Princípio 
Fontan). Daí, surgem no pós-operatório aspectos desfavorá-
veis relacionados à congestão venosa sistêmica obrigatória, 
a fenômenos embólicos por velocidade diminuída do retorno 
venoso sistêmico e também a arritmias, além de insuficiência 
hepática por congestão venosa retrógada crônica. Todas as 
outras complicações correlatas decorrem dessas alterações 
fisiopatológicas inerentes à própria técnica paliativa. São elas: 
a disfunção ventricular, hipoxemia, intolerância a exercícios, 
resistência vascular pulmonar elevada, enteropatia perdedora de 
proteínas, bronquite plástica, complicações hepáticas (cirrose, 
fibrose, varizes esofágicas) e complicações renais1,4-16.

Essas complicações podem ocorrer já no período ime-
diato à operação, como mais tardiamente, após anos ou décadas 
de evolução, e, frequentemente, daí progridem mais ainda com 
o passar do tempo. Todas essas alterações, as quais caracte-
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rizam o “princípio Fontan”, têm aumentado principalmente 
em evolução mais tardia na idade adulta, com a possibilidade 
de indicação nesses casos até de transplante cardíaco, cuja 
mortalidade se torna mais elevada que a verificada em outros 
grupos de problemas anátomo-funcionais, em face de inúmeras 
complicações de risco evolutivo correlatas.

Pacientes submetidos a essa técnica paliativa se somam 
aos demais operados sob várias técnicas corretivas e mesmo 
paliativas e formam um contingente numeroso, que obriga a 
mudanças no contexto de aprendizagem e de conduta na ida-
de adulta de cardiopatias congênitas. Assim, com os avanços 
terapêuticos e cirúrgicos da especialidade, cerca de 85% dos 
neonatos com cardiopatias congênitas alcançam hoje a vida 
adulta. Por isso, estima-se que em pouco tempo, estimado no 
máximo dentro de 10 anos, haverá uma cardiopatia congênita 
para cada 150 adultos normais. Essa estimativa, decorrente do 
progresso terapêutico, engloba até cardiopatias complicadas 
e corrigidas funcionalmente, como pela técnica de Fontan16. 
Adequado cuidado do paciente adulto com Fontan é necessário, 
a fim de adequar a melhor conduta para esse grupo de pacientes.

Eventos evolutivos desfavoráveis após a operação de 
Fontan podem ser melhor enfatizados a seguir1-26

Distúrbios do ritmo cardíaco
Constituíam-se no maior risco evolutivo, principalmente 

relacionados às técnicas iniciais, à atriopulmonar de Kreutzer 
e à atrioventricular de Bjork e também na cavopulmonar por 
tunelização intra-atrial (conhecida também como túnel late-
ral)5,6. Estima-se que as taquicardias supraventriculares ocorram 
relacionadas mais a essas técnicas, mas também à idade mais 
avançada do paciente por ocasião da operação e ao período de 
tempo mais longo pós-operatório, surgindo em cerca de 50% 
dos pacientes após 20 anos de evolução. As arritmias mais 
representativas correspondem à taquicardia por reentrada atrial 
direita ou à taquicardia incisional ou por reentrada intra-atrial 
por distensão da fibra miocárdica. A estrutura do átrio direito 
se torna modificada em face à elevação da pressão intra-atrial 
crônica mais em relação às técnicas inicialmente empregadas e 
à maior idade do paciente submetido à hipóxia crônica prévia. 

Já a técnica cavopulmonar, em face do desvio atrial 
direito por tubo entre a veia cava inferior e a artéria pulmonar 
direita, diminuindo a pressão naquela cavidade, propicia elimi-
nação de fatores causais de arritmias supraventriculares, como 
a distensão do tecido das paredes atriais e do nó sinusal. Daí, a 
observação de melhor evolução em relação às arritmias nessas 
técnicas mais atuais. Assim, o túnel extracardíaco, diminuindo, 
além da pressão atrial, o número de suturas atriais, favorece 
melhor evolução mesmo a maior longo prazo6.

As taquiarritmias complicam a evolução dos pacientes 
submetidos à operação de Fontan em geral, mais particular-
mente os pacientes submetidos à técnica atriopulmonar, mas 
ocorrendo também nos com a técnica cavopulmonar. Dentre 98 
pacientes seguidos a longo prazo com idade média de 31,5±8,9 
anos, no Royal Brompton and Harefield Foundation, London-

-UK20, taquiarritmias atriais complicaram a evolução de 58,9%  
dos com atriopulmonar (68 pacientes) e em 13,5% dos com 
cavopulmonar (30 pacientes). Na evolução desses pacientes, 
houve 18 mortes após 6,7 anos e 64 deles foram hospitalizados, 
tendo sido considerada a arritmia causa independente de morte. 
Esses dados orientam à necessidade de rápida atuação médico-
-cirúrgica em pacientes com taquiarritmias atriais.

Insuficiência da valva atrioventricular esquerda se cons-
titui em outro elemento causal para surgimento de arritmias 
atriais decorrentes da maior distensão atrial e até a tromboem-
bolismo posteriormente3,4. Daí, a preocupação pré-operatória 
do tratamento adequado desta valva.

Dada a ocorrência de relatos de morte súbita em pacien-
tes operados sob a técnica de Fontan, presumivelmente decor-
rentes de arritmias, as mesmas devem ser tratadas de imediato, 
caso compliquem a evolução pós-operatória6. O tratamento 
medicamentoso é composto por betabloqueadores, digital, 
amiodarona, cateterismo intervencionista por crioablação e o 
cirúrgico para troca da técnica operatória com preferência à 
cavopulmonar com tubo extracardíaco, culminando até com 
indicação para transplante cardíaco em presença de disfunção 
ventricular associada ou também em pacientes com enteropatia 
perdedora de proteínas. Apesar da efetividade da ablação em 
cerca de 80% dos casos, a recorrência da arritmia em até 70% 
deles induz à procura de outros métodos mais acurados como 
o cirúrgico7-10.

Complicações tromboembólicas
Fazem parte integrante do princípio Fontan desde que 

o fluxo lento do retorno venoso sistêmico se associa a altera-
ções da coagulação por disfunção e congestão hepáticas, mas 
também por hipercoagulação sanguínea por aumento do fator 
VIII motivado pela própria elevação da pressão venosa cen-
tral nas veias cavas em conexão direta com a árvore arterial 
pulmonar. Torna-se óbvio se admitir que a técnica operatória 
inicial atriopulmonar com estagnação do leito venoso a nível 
do átrio direito, o qual alcança proporção até aneurismática, 
de per si é responsável por tromboembolismo quase que sis-
tematicamente3,4.

Estados de hipercoagulação também se relacionam à 
ocorrência de diminuição de proteínas C e S, dos fatores II e 
X, além da hiperreatividade plaquetária.

A congestão hepática crônica, com consequente fibrose 
e até a evolução para cirrose hepática, comuns no princípio 
Fontan, favorecem a alterações francas da coagulação sanguí-
nea, responsáveis por tromboembolismo, em algum período 
evolutivo.

Por todos esses aspectos e em vista da alta incidência 
desses eventos embólicos de até 30% dos casos, recomenda-se 
o uso sistemático de cumarínicos, apesar de alguns grupos pre-
ferirem antiadesivos plaquetários, representados principalmente 
pelo ácido-acetilsalicílico e também pelo clopidogrel. Estudo 
multicêntrico14, randomizado profilático de anticoagulação, 
comparou a eficácia do ácido-acetilsalicílico e da warfarina 
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após a operação de Fontan quanto à possibilidade de trombose 
ou sangramento, a fim de se determinar a estratégia mais ade-
quada. Após 2 anos em avaliação ecocardiográfica e por eventos 
clínicos de trombose, verificou-se inexistência de diferenças 
significativas entre os dois grupos. No grupo do AAS (5 mg/Kg/
dia), de 57 pacientes, houve eventos trombóticos em 12 deles e 
no grupo da warfarina, em 54 pacientes com INR entre 2 a 3, 
houve 13 eventos trombóticos. A ocorrência de trombose não 
foi deletéria em ambos os grupos, sendo, no entanto, necessária 
a adoção de condutas alternativas para se evitar a ocorrência 
desses fenômenos14.

Enteropatia perdedora de proteínas
Considerada como a típica complicação do princípio 

Fontan, decorrente da diminuição da velocidade de fluxo do 
retorno venoso sistêmico, chega a acometer cerca de 1,5% a 
11% dos pacientes. Essa complicação pode ser precoce, após 
meses da operação, ou tardia, mesmo após duas décadas da 
intervenção, com ocorrência média entre 5 a 8 anos de evolução 
pós-operatória6.

A congestão venosa com aumento da pressão em átrio 
direito, veia cava inferior e fluxo de retorno venoso lento favore-
cem à obstrução linfática e injúria epitelial da mucosa entérica, 
com consequente perda proteica intestinal por dificuldade de 
absorção alimentar pelas vilosidades intestinais. Outro agente 
patogênico, o infeccioso, pode também se somar como outra 
causa do processo, ainda, no entanto, não identificado e ple-
namente esclarecido. Essa entidade pode se associar também 
a tempo prolongado de circulação extracorpórea por ocasião 
da feitura da técnica paliativa, constituindo-se em outro agente 
causal, que favorece à injúria perioperatória, evocando, ainda, 
somação de efeito a possível baixo débito sistêmico crônico 
ventricular e à hipóxia prévios.

O reconhecimento clínico dessa situação se faz por 
hipoproteinemia, principalmente com hipoalbuminemia, e por 
aumento da alfa-1 antitripsina nas fezes. Retenção líquida com 
edema, ascite, derrame pleuropericárdico e fadiga expressam os 
achados clínicos principais dessa entidade. A diarreia também 
acompanha o quadro, desde que há obrigatória eliminação 
conjunta de gordura e com ela também a de íons e sais mine-
rais como potássio e cálcio, além da depleção linfocitária e de 
imunoglobulinas.

Em vista de alterações amplas do metabolismo orgânico, 
torna-se situação de alto risco evolutivo, com mortalidade alta 
de até 50% dos casos em período curto nos primeiros anos após 
o estabelecimento diagnóstico.

O tratamento é em geral ineficaz e uso de corticoste-
roide (prednisona de 20 a 60 mg/dia) e heparina de baixo peso 
molecular são paliativos. Melhora considerável pode ser obtida 
quando se consegue diminuir a pressão venosa decorrente da 
eliminação de algum fator causal, como presença de obstrução 
no trajeto do retorno venoso na veia cava inferior ou no tubo de 
conexão venosa. O controle de arritmias e a melhora do débito 

cardíaco ventricular, aspectos comuns evolutivos com o maior 
tempo decorrido desde a cirurgia, também podem surtir efeito 
favorável para a melhora da absorção intestinal. 

O uso da sildenafila isolada ou conjuntamente à feitu-
ra de fenestração atrial, a fim da obtenção de diminuição da 
pressão venosa, tornam-se, também, coadjuvantes importantes 
no manejo da enteropatia perdedora de proteínas. No entanto, 
constituem-se, também, em medidas paliativas e de resposta 
frustrada por continuidade de fatores causais mais consolidados 
e representados, principalmente, pelo fluxo lento venoso per-
sistente. A administração de cálcio e de íons como potássio e 
magnésio, além de dieta hiperproteica e albumina podem surtir 
efeitos benéficos no controle da proteinúria e na recuperação 
clínica geral4-6. Recente artigo tem referido melhora clínica 
com o uso de budesonida por via oral à custa de efeitos cola-
terais deletérios como Cushing e diabetes, principalmente em 
pacientes adultos15. Esse tratamento foi realizado em 7 pacientes 
com idades entre 16 a 32 anos, com dose inicial de 9 mg, que 
após 3 a 9 meses foi diminuída para 3 mg/dia. Verificou-se 
em 6 deles elevação da albumina, mas apenas em 4 houve 
melhora dos sintomas. Aspectos físicos de Cushing ocorreram 
em 5 pacientes, insuficiência suprarenal em 4 e diabetes em 
2 e óbito ocorreu em 2 pacientes por parada respiratória em 
um e septicemia em outro. Dessa maneira, apesar da melhora 
da enteropatia perdedora de proteínas, os efeitos colaterais e 
também agravamento da função hepática, podem limitar seu 
uso em casos selecionados. 

Resultados favoráveis podem ocorrer após transplante 
cardíaco ortotópico em pacientes com enteropatia perdedora 
de proteínas e também na bronquite plástica17. De 27 pacientes 
com Fontan prévio, sendo 12 (44%) com enteropatia perdedora 
de proteínas submetidos ao transplante cardíaco, 81,5% sobre-
viveram o primeiro ano pós-operatório18. 

No entanto, outras experiências mostram desvantagens 
para pacientes submetidos ao transplante cardíaco após Fontan, 
mesmo com função ventricular preservada em pacientes com 
enteropatia perdedora de proteínas. Seleção adequada desses 
pacientes pode nortear para evolução mais favorável. Assim, 
artigo da Harvard Medical School25 mostra nítida diferença 
de evolução após o transplante cardíaco em pacientes sub-
metidos previamente à técnica de Fontan, divididos em dois 
grupos de situação clínica, o primeiro portador de disfunção 
ventricular e o outro com enteropatia perdedora de proteínas. 
De 10 pacientes com disfunção ventricular e também de 10 
pacientes com enteropatia perdedora de proteínas, estes com 
preservação da função ventricular, verificou-se após o primeiro 
ano do transplante cardíaco ortotópico mortalidade de 20% e 
de 70%, respectivamente, nos dois grupos. Esses dados ates-
tam bem que talvez os pacientes com enteropatia perdedora 
de proteínas devam ser reformulados quanto à época ideal do 
procedimento radical em período mais precoce, antes de haver 
deterioração extrema. 
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Insuficiência Cardíaca
Pacientes com ventrículo único podem continuar so-

frendo, mesmo após a operação de Fontan, as consequências 
de fatores prévios à mesma, relativos à sobrecarga de volume 
e hipóxia crônicas, que, ao lado da dilatação e hipertrofia 
miocárdica, constituem-se em elementos patogênicos da des-
compensação cardíaca tardia, somando-se a outros elementos 
desfavoráveis, como a sobrecarga de volume pós-operatória 
causada por persistência eventual de colaterais sistêmico-
-pulmonares. Daí, surgem intolerância a exercício, dispneia 
e fadiga, sintomas característicos do início da disfunção 
ventricular. O tratamento clássico e aceito nessa condição 
orienta à administração de inibidores da enzima conversora 
da angiotensina, inibidores da aldosterona, digital, diuréticos 
e beta-bloqueadores adrenérgicos. Estes últimos medicamentos 
se tornam capitais em vista da inibição da atividade aumentada 
adrenérgica causadora de hipertrofia miocárdica e apoptose4-6.

Drogas inotrópico-positivas são usadas em situações 
de emergência em pacientes submetidos à técnica de Fontan, 
em presença de insuficiência cardíaca evolutiva. Nesses casos, 
se a técnica tiver sido a atriopulmonar, pode a insuficiência 
cardíaca ser contornada com a substituição da técnica para a ca-
vopulmonar, a fim da obtenção da melhora do fluxo coronário, 
dificultado na manobra técnica inicial pelo aumento da pressão 
atrial direita responsável pelo lento escoamento coronariano de 
retorno. O transplante cardíaco se constitui em outra opção em 
situação mais crítica de disfunção cardíaca em portadores da 
técnica de Fontan7. Aliás, os portadores dessa técnica lideram 
a indicação hoje do transplante cardíaco dentre todas as outras 
cardiopatias congênitas na idade adulta. 

Nesta faixa etária, cerca de 25% dos transplantes por 
cardiopatia congênita são representados pelos portadores de 
operação de Fontan prévia em insuficiência cardíaca. Nes-
ses casos, no entanto, verifica-se maior mortalidade após o 
transplante, em vista de comorbidades que aumentam o risco 
cirúrgico, como coagulopatias por vezes acentuadas, que pre-
dispõem a sangramentos incoercíveis pós-operatórios, além 
de maior disfunção de outros órgãos como fígado e rins. Na 
Tabela 1 anexa, constata-se claramente que de 179 pacientes 
adultos com cardiopatias congênitas submetidos a transplante 
cardíaco, em vários centros médicos, 42 deles (23,4%) tinham 
sido operados previamente pela técnica de Fontan, cuja mor-
talidade após o transplante cardíaco foi maior neste grupo (17 
dos 42 - 40,4%) que a dos outros grupos de cardiopatias (55 
de 149 pacientes-35%)26.  

 Outro fator agravante do quadro de insuficiência 
cardíaca relaciona-se à presença de alterações funcionais das 
valvas atrioventriculares. Em artigo da Mayo Clinic, Rochester, 
Minnesota22, em 61 pacientes submetidos à operação na valva 
atrioventricular com insuficiência valvar em média de 4,7 
anos após a operação de Fontan (atriopulmonar em 40 e túnel 
lateral em 21), verificou-se que após 9 anos de evolução pós-
-operatória, 32 pacientes (52%) faleceram, sendo que 8 deles 
(13%) nos primeiros 30 dias da cirurgia. Ademais, 44 de 61 

(72%) tiveram arritmias, 21 de 29 (72%) eram sintomáticos e 12 
de 61 (20%) desenvolveram enteropatia perdedora de proteínas.

Por isso, a regurgitação da valva atrioventricular se 
constitui em sério fator de risco evolutivo da operação de 
Fontan. Acompanha-se de morbidade tardia marcante e ainda 
mais se acompanha de maior incidência concomitante de ente-
ropatia perdedora de proteínas, por maior aumento consequente 
da pressão venosa sistêmica e de maior disfunção ventricular.

Cianose
A hipóxia pode contribuir para o aparecimento tardio de 

disfunção miocárdica, arritmias e outras consequências desfa-
voráveis, como o próprio tromboembolismo. No pós-operatório 
da técnica cavopulmonar, a cianose decorre de shunt da direita 
para a esquerda ao nível da fenestração atrial, acrescida da 
diminuição progressiva do débito cardíaco. Verifica-se pela 
ergoespirometria, nos casos operados pela técnica de Fontan, 
diminuição do consumo máximo de oxigênio em valores 
inferiores ao normal em face de frequência cardíaca máxima 
menor que a da população normal, interferindo, assim, no 
débito cardíaco.

Gravidez
Embora não seja contraindicada em pacientes operados 

pela técnica cavopulmonar, a gravidez pode agravar a função 
miocárdica, em vista da maior sobrecarga de volume imposta. 
Verifica-se que os recém-nascidos de mães com essa técnica 
se mostram com peso menor ao nascer, além da maior proba-
bilidade de até 10% de apresentarem-se também com alguma 
cardiopatia congênita11. 

Preditores de evolução: Pelo princípio Fontan, em vista 
de substanciais mudanças estruturais e fisiológicas, espera-se 
boa evolução a longo prazo, desde que o paciente se apresente 
com anatomia adequada cardíaca e vascular, além de pressões e 
resistência pulmonar baixas no período pré-operatório, acresci-

Séries No 
Fontan 
prévio

Mortalidade 
geral

Mortalidade-
Fontan  

Hasan et al.27  9 1 4/9 (43%) 1/1 (100%)

Carrel et al.28 14 0 0 0

Macé et al.29 4 1 0 0

Speziali et 
al.30 14 2 1/14 (7%)

Não 
especificado

Lamour et al.31 24 8 9/24 (38%) 4/8 (50%)

Pigula et al.32 8 1 4/ 8 (50%) 1/1 (100%)

Chen et al.33 106 29
37/106 
(35%)

11/29 (38%)

179
42 

(23,4%) 
55 (35%) 17 (40,4%)

Tabela 1. Sumário de séries de transplante cardíaco 
publicadas em portadores de cardiopatias congênitas 
em adultos
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do da ausência de fatores adversos como hipertrofia e dilatação 
cardíaca que mascarem os resultados, mesmo após a operação. 
Este último elemento encaminha o pensamento à necessidade 
da intervenção cirúrgica mais precoce nos primeiros anos de 
vida. Neste contexto, na literatura12 menciona-se que de 201 
pacientes operados antes de 1998 pela técnica de Fontan em 
pós-operatório médio tardio de 18,7 anos, apenas 47 (30,1%) 
dos 156 sobreviventes não tiveram eventos clínicos desfa-
voráveis que requeressem hospitalização. Dentre os fatores 
preditores dessa boa evolução, concluiu-se que, importam para 
tal, presença de valores normais, desde a operação da pressão 
venosa central, da pressão diastólica final ventricular e com 
ausência de regurgitação através da valva atrioventricular. O 
resultado adequado ficou comprovado por consumo máximo 
de oxigênio normal por estudo ergoespirométrico.

Outro aspecto favorável a ser considerado é a boa evo-
lução de pacientes submetidos à técnica de túnel lateral extra-
cardíaco de pericárdio viável do próprio paciente realizado em 
Loma Linda, CA23, no qual verificou-se bom desenvolvimento 
do tubo em 160 pacientes operados desde 1994. A média de 
tempo pós-operatório foi de 6,5±3,7 anos (0,1 a 15 anos), com 
mortalidade imediata de 2 (1,3%) e tardia de 6 (3,7%), com 
sobrevida actuarial de 93% em 14 anos. Complicações tardias 
se relacionaram a estenose do tubo em 3 (1,8%), trombose do 
tubo em 2 (1,2%) tendo sido constatado crescimento adequado 
do tubo por ecocardiograma. Os autores não mencionam ou-
tras complicações e daí se conclui que a referida técnica seja 
simples, durável e segura.

Preditores desfavoráveis e necessidade de medicação 
a longo prazo: A não obediência aos critérios de Choussat 
(1977) na indicação da operação de Fontan, principalmente 
pela resistência vascular pulmonar normal, e também por 
função ventricular normal, orientam à evolução desfavorável. 
Pacientes com regurgitação da valva atrioventricular antes 
do Fontan e os com distúrbios de ritmo cardíaco, principal-
mente com bradicardia, como no ritmo juncional, e bloqueio 
atrioventricular total, mesmo após colocação de marcapasso, 
constituem-se nos de maior gravidade. 

Assim, de 58 pacientes com diferentes tipos de isome-
rismo atrial13, direito e esquerdo, em 28 deles a operação de 
Fontan não pode ser realizada. Dos 25 submetidos ao Fontan, 
12 faleceram nos 5 primeiros anos da operação e apenas 11 
sobreviveram mais que 5 anos em período pós-operatório médio 
de 13±5 anos. A longo prazo, 4 dos 11 pacientes faleceram e 
sobrevida após 20 anos foi de 53,6%. Neste grupo de pacientes, 
os preditores a longo prazo de melhor evolução foram relacio-
nados à estratégia de operação em estádios, a técnica cavopul-
monar com tubo externo e ausência de regurgitação da valva 
atrioventricular. Dos 7 sobreviventes, a maioria (6) mostra 
insaturação arterial e disfunção ventricular, embora discretas.

Nesse contexto, artigo de Pike NA et al.19,  da California 
University, mostra os problemas encontrados na idade adulta de 
pacientes submetidos ao Fontan. Dos 54 pacientes adultos com 

coração univentricular, idade média de 26+9 anos, submetidos 
ao Fontan, 73% estavam solteiros, 76% tinham arritmias, 66% 
tinham fração de ejeção ventricular maior que 50%, 70% tinham 
saturação de oxigênio superior a 90%, 50% tinham cefaleias 
frequentes, 22% escoliose, 46% tinham cirrose hepática, além 
de ascite e veias varicosas e 48% estavam em classe funcional I 
e 52% em classe funcional II-III. Outros sintomas que preocu-
pavam, relacionaram-se à dispneia em 69%, tonturas em 61% e 
palpitações em 61%. Daí, os autores concluíram que os fatores 
de risco para a intervenção operatória devam ser minimizados, 
a fim de melhorar aspectos físicos e emocionais evolutivos.

Estudo multicêntrico em 7 centros médicos nos Estados 
Unidos24 mostrou a referência à necessidade de medicação 
quase que permanente nos pacientes submetidos às técnicas de 
Fontan, confirmando aspectos desfavoráveis evolutivos. Assim, 
de 546 pacientes analisados, a média de idade da operação de 
Fontan correspondeu a 3,4±2,1 anos e, a longo prazo, de 8,6±3,4 
anos. Apenas 60 (11%) pacientes estavam sem nenhuma me-
dicação. Com um medicamento, 136 (24,9%) pacientes, com 
dois ou mais medicamentos em 350 (64,1%); sem medicação 
antitrombótica em 372 (68,1%) e com AAS ou clopidogrel em 
295 (54%), com inibidores da enzima conversora de angioten-
sina em 313 (57,3%), com glicosídeo cardíaco em 144 (26,4%) 
e com diuréticos em 85 (15,6%) pacientes. 
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Cardiologia fetal

Muitos avanços vêm sendo conquistados nas últimas décadas no tratamento das cardiopatias con-
gênitas. Aliado ao desenvolvimento de técnicas cirúrgicas mais eficazes, estrutura hospitalar adequada e 
profissionais melhor preparados, o diagnóstico precoce das cardiopatias vem assumindo grande importância 
neste cenário.

O conceito de diagnóstico e abordagem precoce vem ganhando força e se estabelecendo como real 
necessidade dentro do arsenal terapêutico para tratar crianças portadoras de diferentes cardiopatias congênitas. 
Trata-se da Cardiologia Fetal, que congrega profissionais com diferentes expertises, que se envolvem com 
a criança cardiopata desde o período intrauterino, diagnosticando cardiopatias com o ecocardiograma fetal, 
realizando tratamentos invasivos intraútero, programando o parto e dando sequência ao tratamento após 
o nascimento, em hospitais ou maternidades com condições de cuidar integralmente da mãe e da criança. 

Neste número de nossa revista, um panorama da dimensão e situação atual da Cardiologia Fetal será 
apresentado por meio de artigos de excelente qualidade científica, por autores com reconhecida capacidade 
e participação ativa na área.

Boa leitura a todos.
Grande abraço,

Marcelo Jatene
Editor convidado
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A avaliação da anatomia do coração fetal pela ecocardio-

grafia tem sido possível por mais de 25 anos. Esta conquista 

foi primeiramente realizada por especialistas cardiologistas, 

selecionando pacientes com risco aumentado para doenças car-

díacas congênitas, como mães de crianças cardiopatas. Como 

a maioria das cardiopatias congênitas ocorre em gestantes 

sem nenhum risco identificável, esta técnica teria tido pouco 

impacto sobre a cardiologia pediátrica como um todo, caso a 

indicação tivesse continuado apenas para grupos de alto risco. 

No entanto, uma mudança completa nesse potencial surgiu em 

meados dos anos 1980, quando um grupo francês propôs que 

uma avaliação simples do coração fetal fosse incorporada ao 

ultrassom obstétrico. Vinte e cinco anos depois, podemos ver a 

ecocardiografia tridimensional (3D) e em 4D como ferramen-

tas valiosas para o exame do coração fetal. O objetivo final 

do ultrassom 3D/4D tem sido melhorar as taxas de detecção 

de doença cardíaca congênita, diminuindo a dependência de 

habilidades exigidas pelo operador de ultrassom bidimensional 

(2D). Isso é importante, porque a doença cardíaca congênita é 

a principal causa de morte entre os recém-nascidos com ano-

malias congênitas, e o diagnóstico pré-natal está associado à 

diminuição da morbidade e mortalidade neonatal.

lIlIan m lopes1, marCelo zuGaIB2

EVOLUÇÃO NO DIAGNóSTICO DE CARDIOPATIAS FETAIS: DO 
ECOCARDIOGRAMA CONVENCIONAL à TéCNICA TRIDIMENSIONAL DE STIC
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Evaluation of the structure of the fetal heart by ultrasound 

has already been possible for over 25 years. This was first 

achieved by cardiac specialists, selecting patients at increased 

risk for congenital heart disease (CHD), such as mothers of 

previously affected children. As most CHD occurs in mothers 

with no identifiable risk, the technique would have had little 

impact on pediatric cardiology as a whole, had this practice 

continued. However, a complete change in this potential came 

about in the mid-1980s, when a French group proposed that 

a limited assessment of the fetal heart should be incorporated 

into obstetric scanning. Twenty-five years later, we can see 

three-dimensional (3D) and four-dimensional (4D) ultrasound 

as  valuable tools for the examination of the fetal heart. The ul-

timate goal of 3D and 4D ultrasound is to improve the detection 

rates of congenital heart disease by decreasing the dependency 

on operator skills required by two dimensional (2D) ultrasound. 

This is important since congenital heart disease is the leading 

cause of death among infants with congenital anomalies, and 

prenatal diagnosis is associated with decreased neonatal mor-

bidity and mortality rates.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(4):36-42
RSCESP (72594)-1944

DEVELOPMENT IN ThE DIAGNOSIS OF FETAL CONGENITAL hEART 
DEFECTS: FROM ThE CONVENTIONAL EChOCARDIOGRAPhy TO ThE 
TRIDIMENTIONAL/ STIC TEChNIQUES

Descriptors: ultrasound, heart defects, congenital, diagnosis, 
fetal heart.

Descritores: cardiopatias congênitas/diagnóstico, coração 
fetal/ultrassonografia, ecocardiografia tridimensional/métodos, 
tomografia computadorizada quadridimensional.
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Na década de 60, surgiu a primeira modalidade de 
ultrassonografia em cardiologia, conhecida como 
Modo-M, que registrava o movimento das estruturas 

cardíacas fetais em uma única linha sonora, disposta como um 
traçado contínuo em papel. Durante a década de 70, a imagem 
bidimensional foi criada, mas por ser estática, tinha valor 
limitado para a análise cardíaca. Entretanto, ao final dessa 
mesma década, os avanços tecnológicos dos equipamentos de 
ultrassom permitiram a visibilização da imagem cardíaca em 
tempo real. Esta tecnologia foi aplicada inicialmente em eco-
cardiografia de adultos e, mais tarde, em crianças, permitindo 
que a ecocardiografia pediátrica revolucionasse a abordagem 
das cardiopatias congênitas, não só por ser método não invasi-
vo e reproduzível, mas também por demonstrar com precisão 
as alterações estruturais que caracterizam as malformações 
congênitas. Concomitantemente, a ultrassonografia obstétrica 
progredia rapidamente, florescendo publicações de casos de 
malformações fetais de vários sistemas ao final dos anos 701.

No início da década de 80, a anatomia normal do coração 
fetal foi descrita por vários autores e, a seguir, todas as formas 
de cardiopatias congênitas fetais foram sendo identificadas. 
No meio da década de 80, a avaliação detalhada do coração 
fetal estava restrita aos especialistas em ecocardiografia fetal 
e para um grupo de pacientes de alto risco para cardiopatias 
congênitas. Este grupo incluía pacientes com história familiar 
de cardiopatias congênitas, diabetes materna e fetos com outras 
malformações extracardíacas. Uma profunda modificação no 
potencial diagnóstico das cardiopatias congênitas em vida fetal 
ocorreu em 1985, quando uma nova idéia do grupo francês 
liderado por Fermont2 sugeria que os ultrassonografistas de 
toda a França incorporassem uma nova visão do coração fetal 
em sua rotina, chamada de posição de quatro câmaras, criando 
uma rede de ensino voltada para o treinamento destes profis-
sionais. Embora esta posição não detecte todas as formas de 
cardiopatia congênita, teoricamente, se aplicada de maneira 
sistemática, poderá detectar ao redor de 60% dos casos. Este 
grupo, então, introduziu o conceito de “rastreamento” das 
cardiopatias congênitas na população normal de baixo risco, 
feita pelo ultrassom obstétrico de rotina. 

Vários centros do mundo iniciaram nesta época a análise 
da posição das quatro câmaras e, anos mais tarde, a incorpora-
ção das posições das vias de saída e três vasos com traqueia foi 
proposta por centros avançados em medicina fetal3-5.

hISTóRICO

A história da cardiologia fetal começou a ser escrita nos 
anos 50 pelos estudos experimentais de Dawes et al.6, seguindo 
para os anos 60 pelas mãos de Rudolph e Heymann7,8,  e che-
gando aos anos 70 pelos estudos de William Friedman e Coce-
ani9-11. Estes autores determinaram as bases da fisiologia fetal, 
fornecendo ferramentas necessárias para o entendimento do 
bem-estar fetal, seu processo de crescimento e suas mudanças 
por ocasião do nascimento. A partir destes trabalhos pioneiros, 
os seguintes fatos marcaram a história da cardiologia fetal:

• 1966 - Primeiras tentativas de se registrar o eletrocar-
diograma fetal por eletrodos colocados no polo cefálico 
durante o trabalho de parto12.
• 1972 a 1984 - Registros pela ecocardiografia Modo-
M de arritmias fetais e normatização de medidas13-16.
• 1980 a 1982 - Primeiros registros convincentes do 
coração fetal pela ecocardiografia bidimensional17,18.
• 1982 - Primeiro simpósio sobre “Ecocardiografia 
Fetal” realizado em Strasburgo.
• 1982 - Fundação da “Society for Fetal Medicine and 
Surgery” por William Clewell e Michael Harrison da 
Universidade de Stanford, Califórnia.
A partir destes eventos, o campo da ecocardiografia 

com precisão diagnóstica continuou em expansão em razão 
dos avanços tecnológicos, somados à crescente habilidade em 
rastrear e diagnosticar malformações cardíacas fetais19-22. Desde 
o advento de transdutores setoriais com Doppler pulsátil e ma-
peamento de fluxo em cores, tem sido possível o diagnóstico de 
cardiopatias congênitas em detalhes impressionantes23,24. Com 
isto, por meio de um trabalho em equipe, nasceu a “Cardiologia 
Fetal”, na qual desempenham importante não só o cardiologista 
ecocardiografista, como também o ultrassonografista obstétri-
co, o geneticista, o obstetra, a psicóloga, o neonatologista, o 
cardiologista pediátrico e o cirurgião cardíaco.  

A introdução, na última década, de transdutores transva-
ginais de alta frequência e alta resolução (5-9 MHz), associados 
a um grande progresso no campo da tecnologia, melhorou 
sensivelmente a habilidade de se visibilizar o coração fetal em 
estágios mais precoces e antes da 18a semana. A ecocardiografia 
fetal precoce, no final do primeiro trimestre e início do segundo, 
já é uma rotina em centros especializados em medicina fetal, 
não só para a investigação da anatomia normal, como também 
para complementar a investigação em casos de translucência 
nucal aumentada25.

O final da década de 90 foi marcado por dois avanços 
tecnológicos importantes: imagem harmônica e a ultrassonogra-
fia tridimensional. A imagem harmônica se utiliza do recurso de 
banda larga, melhorando sensivelmente a imagem em pacientes 
“difíceis”, isto é, no final de gestação, obesas e diabéticas. Mais 
recentemente, estamos assistindo ao avanço impressionante da 
tecnologia tridimensional, que será abordada a seguir. 

Finalmente, estamos também começando a ter acesso 
a publicações científicas de grandes séries em fetos, com se-
guimento tardio e evolução, o que nos permitirá ter uma noção 
global do impacto do diagnóstico pré-natal das cardiopatias 
congênitas26. Após uma fase inicial da especialidade, na qual 
predominavam os relatos de casos e casuísticas pequenas, 
toda comunidade científica viu publicado o belíssimo trabalho 
de Bonnet et al.27, que, pela primeira vez, demonstrou que o 
diagnóstico pré-natal de uma cardiopatia congênita grave pode 
mudar a evolução de recém-nascidos tratados cirurgicamente. 
No caso, a evolução pós-cirúrgica da transposição das grandes 
artérias foi analisada em bebês com e sem diagnóstico pré-
natal, com resultados pós-cirúrgicos evidentemente melhores 
no grupo com diagnóstico ainda em vida fetal. 
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ECOCARDIOGRAFIA FETAL CONVENCIONAL

Modalidades ecocardiográficas utilizadas pela ecocardio-
grafia fetal de nível II:

a) Modo bidimensional: avaliação segmentar sequen-
cial das estruturas cardíacas através dos seguintes planos de 
corte:

Posição do coração no tórax e do situs cardíaco e 
abdominal.

• Quatro câmaras: observação das cavidades atriais e 
o septo interatrial, a lâmina do forame oval dentro do 
átrio esquerdo, a conexão das veias pulmonares no átrio 
esquerdo, a conexão átrio-ventricular, as cavidades ven-
triculares, o septo interventricular e a banda moderadora 
do ventrículo direito. 
• Via de saída do ventrículo esquerdo (eixo longo): 
avaliação da conexão ventrículo-arterial esquerda e a 
integridade do septo interventricular. 
• Via de saída do ventrículo direito (eixo curto): ava-
liação da via de saída do ventrículo direito, a artéria 
pulmonar e seus ramos e a valva aórtica. 
• Arco ductal: observação da artéria pulmonar, canal 
arterial e aorta descendente.
• Arco aórtico: demonstração do arco aórtico e a saída 
dos grandes vasos da base.
• Eixo das veias cavas: as veias cavas superior e inferior 
são vistas entrando posteriormente no átrio direito neste 
plano de corte, assim como o apêndice atrial direito, 
com sua base larga e pequena porção do átrio esquerdo.
b) Doppler pulsátil e contínuo: para análise qualitativa 

e quantitativa dos aspectos hemodinâmicos nos fluxos intra-
cardíacos e arteriais.

c) Mapeamento do fluxo colorido: utilizado para ava-
liar a velocidade e a direção do fluxo sanguíneo, facilitando o 
diagnóstico das estenoses, regurgitações e shunts. 

d) Modo-M: Com a melhora da qualidade de imagem 
bidimensional e do Doppler pulsátil, o modo-M foi sendo me-
nos utilizado para avaliação do coração do feto e da criança. A 
avaliação das valvas cardíacas foi abandonada, uma vez que a 
correlação com as anormalidades funcionais era muito pobre, 
ao contrário das medidas realizadas pelo Doppler espectral, que 
se mostraram bastante acuradas. Modernamente, sua aplicação 
se restringe a:

• Medidas de dimensões de cavidades e espessura de 
paredes ventriculares.
• Estimativa de função ventricular.
• Estudo das arritmias cardíacas. 
As medidas mais acuradas das estruturas cardíacas são 

as obtidas pelo traçado de modo-M. Entretanto, estas medidas 
devem ser tomadas com o feixe de insonação corretos e em 
planos convencionais, o que limita sua aplicação no feto, uma 
vez que o alinhamento perpendicular de cada estrutura nem 
sempre é possível. Por esta razão, as medidas das estruturas e 
câmaras cardíacas passaram a ser realizadas também pela ima-

gem bidimensional com uma boa acurácia. A posição correta 
para a tomada de medidas das câmaras ventriculares esquerda 
e direita, assim como da espessura da parede ventricular es-
querda e septo é a posição de eixo transverso dos ventrículos 
logo abaixo do orifício da valva mitral. A medida do átrio 
esquerdo e aorta é obtida posicionando a linha de modo-M 
perpendicular à parede da aorta ao nível do orifício valvar, no 
eixo longo ou eixo curto.

A fração de encurtamento ou “D%” (D%= diâmetro 
diastólico – diâmetro sistólico/diâmetro diastólico) é uma das 
formas de se avaliar a função ventricular sistólica e também é 
obtida pela posição de eixo transverso dos ventrículos, sendo 
seus valores normais em torno de 28% a 40%, como em crian-
ças. Esta fórmula é mais apropriada para estimativa de função 
de ventrículo esquerdo, em razão do arranjo circular de suas 
fibras musculares, ao contrário do ventrículo direito, que tem 
arquitetura triangular, ao invés de elíptica. 

O modo-M também é utilizado para a avaliação da 
movimentação sequencial das paredes atriais e ventriculares, 
sendo uma medida indireta da ativação elétrica sequencial dos 
átrios e ventrículos. Toda a contração ventricular normal é 
precedida por uma contração atrial em torno de 80-120mseg. O 
intervalo entre a contração atrial e ventricular é equivalente ao 
intervalo P-R do eletrocardiograma, e poderá estar aumentado 
nos bloqueios atrioventriculares. O modo-M associado ao ma-
peamento de fluxo em cores é útil por definir mais claramente 
a contração atrial e ventricular, podendo ser útil como medida 
correlata ao intervalo P-R do eletrocardiograma.

Ecocardiografia Fetal 4D através da Correlação Espacial-
Temporal da imagem/ STIC 

A Correlação Espacial-Temporal da imagem, também 
conhecida como STIC – Spatio-Temporal Image Correlation, 
é uma abordagem nova e de alta tecnologia desenvolvida para 
a melhor compreensão da anatomia do coração fetal normal 
e patológico28-30.  Esta tecnologia consiste em milhares de 
imagens 2D adquiridas de uma região de interesse (Region 
of interest-ROI) predeterminada durante uma única varredura 
em câmara lenta com duração de alguns segundos (7,5 a 12,5 
segundos). As imagens são adquiridas e agrupadas em um 
bloco de dados 3D/4D, criando-se um “cine loop”, que se 
repete a partir de um único ciclo cardíaco e sem necessidade 
de nenhum dispositivo externo de acionamento. A tecnologia 
STIC poderá, então, reconstruir imagens em movimento e 
apresentá-las pelo modo bidimensional, bidimensional com 
Doppler colorido, bidimensional com Power Doppler, fluxo 
bidimensional (B-flow), fluxo invertido (invert flow) e imagens 
em cortes tomográficos (TUI- tomographic ultrasoud imaging). 
Todas a simagens deste estudo foram obtidas nos aparelhos de 
ultrassom Voluson 730 Expert e Voluson E8, GE Healthcare, 
Milwaukee, WI, USA, com análise offline pelo programa 
4DView version 7.0, GE Healthcare.

A aquisição é realizada em duas etapas: primeiro, os 
dados são adquiridos por uma única varredura automática. Na 
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segunda etapa, o sistema analisa os dados de acordo com seu 
domínio espacial e temporal e os processa por meio de uma 
sequência de clips em 4D. Esta sequência apresenta o coração 
batendo em tempo real demonstrado na tela de maneira multi-
-planar. O examinador pode navegar dentro do coração, refazer 
cortes ecocardiográficos e produzir todos os planos padrão 
necessários para uma compreessão mais abrangente.

A alta tecnologia 3D de aquisição de volumes indepen-
dente da frequência cardíaca (non-gated), com subsequente 
reconstrução tridimensional, resultou em imagens estáticas 
do coração fetal dispostas simultaneamente em três planos 
perpendiculares entre si (X, Y, Z; Figura 1). O plano X tem a 
melhor resolução e é equivalente à imagem bidimensional que 
foi ponto de partida para a aquisição do volume tridimensional. 
O plano Y dispõe a imagem perpendicular ao plano X, em 
orientação vertical. Este plano tem uma menor resolução que 
o plano X por ser reconstruído de voxels a partir dos dados do 
volume capturado. Cada voxel consiste em componentes X, 
Y e Z de um volume de pixels. O plano Z é perpendicular e 
horizontal ao plano X. O 3D em tempo real ou ecocardiografia 
4D se refere a tempo, sendo a rápida demonstração dos dados 
tridimensionais com consequente ilusão do movimento sistólico 
e diastólico do coração. 

4D com alto nível de sofisticação também estão sendo cada 
vez mais utilizadas, descritas a seguir. A Figura 4 demonstra 
várias formas de apresentação da posição das quatro câmaras.

Figura 1. Modo Tridimensional. Aquisição a partir do plano bidi-
mensional de eixo longo (saída de aorta), que consiste no plano X. 
O plano Y é um plano de eixo curto e demonstra a aorta central. O 
plano Z é menos nítido. O ponto branco é a referência e, neste caso, 
está posicionado na aorta nos três planos. No canto inferior, a recons-
trução em Modo invertido do cruzamento das artérias.  AO= aorta, 
AP= tronco de artéria pulmonar.

A tecnologia STIC poderá, então, reconstruir imagens 
em movimento e apresentá-las pelo modo bidimensional, tri-
dimensional (Figura 2), bidimensional com Doppler colorido, 
tridimensional com Doppler colorido (Figura 3), bidimensional 
com Power Doppler, somente Doppler colorido e somente Po-
wer Doppler. Outras modalidades de processamento da imagem 

Figura 2. Reconstrução tridimensional de uma comunicação inter-
ventricular (CIV) pelo STIC, mostrando o defeito in face. 

 Figura 3. Reconstrução tridimensional com Doppler colorido de 
uma comunicação interventricular (CIV) pelo STIC, mostrando o 
defeito ïn face. 

STIC e B-Flow
O fluxo bidimensional conhecido como B-Flow é uma 

técnica “não-Doppler” utilizada para visibilizar os fluxos intra-
cardíacos. É mais sensível e menos dependente do ângulo do 
que as técnicas convencionais de Doppler colorido. Em com-
binação com STIC, o B-flow pode ser utilizado para mostrar o 
fluxo de sangue em vasos menores, ao contrário das técnicas de 
Doppler. Ao usar STIC com B-Flow, a renderização em 3D é 
a melhor maneira para visualizar o fluxo sanguíneo. Um limite 
alto de sinal é necessário, de modo que o tecido circundante 
seja eliminado e apenas os de alta intensidade de sinal B-Flow 
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permaneçam. O resultado é uma imagem semelhante a um 
angiograma (Figura 5).

STIC e Modo de Inversão ou Invert-Flow
O modo de inversão cria uma renderização em 3D 

semelhante a uma angiotomografia. As estruturas ocas são 
exibidas como sólido, sendo o tecido foi totalmente removido. 
Este modo de visualiza vasos independente da direção do fluxo 
e velocidade. O limite do sinal é a ferramenta mais importante 
para o ajuste à informação a ser exibida. Informações da ima-
gem que são normalmente suprimidas (tais como os ruídos) 
são mostradas no modo de Inversão. É importante notar que a 
configuração de limite geralmente precisa ser aumentada em 
comparação para renderização no 3D convencional. Esta mo-
dalidade tecnológica tem se mostrado tremendamente útil nas 
anomalias das vias de saída e do arco aórtico (Figuras 6, 7, 8, 9). 

Figura 4. Posição das quatro câmaras. A. Bidimensional com colorização. B. Bidimensional com Doppler colorido. C. B-flow. D. Fluxo inver-
tido demonstrando a “crux cordis”, ou seja, os septos e valvas atrioventriculares em formato de cruz. AD= átrio direito; VD= ventrículo direito; 
AE= átrio esquerdo; VE= ventrículo esquerdo. 

Figura 5. B-Flow. Arco aórtico com tronco braquiocefálico (TBC), 
carótida esquerda (CE) e subclávia esquerda (SCE) visíveis. 
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STIC e Modo em cortes tomográficos - TUI
TUI – Tomographic Ultrasound Imaging – é um novo 

modo de exibição de imagens que mostra fatias do conjunto 
de dados de volume de ultrassom em planos paralelos de uma 
forma semelhante à exibição de imagens da tomografia ou 
ressonância magnética. No canto superior esquerdo, sempre há 
uma imagem de referência que indica as posições de todos os 
outros planos ortogonais. O TUI pode exibir imagens estáticas 
em 3D ou em movimento (4D). A distância entre cada um dos 
planos demonstrados pode ser ajustada individualmente. Este 
modo mostra mais informações do conjunto de dados de vo-
lume, já que as informações apresentadas em planos paralelos 
são de mais fácil compreensão do que o formato multi-planar 
em planos X, Y e Z (Figura 10). 

Figura 6. Modo invertido. Vias de saída e cruzamento normal das 
artérias emergindo do coração. AO= aorta e AP= artéria pulmonar. 

Figura 7. Modo invertido. Vias de saída paralelas em caso de trans-
posição das grandes artérias. AO= aorta e AP= artéria pulmonar. 

Figura 8. Modo invertido. Vias de saída paralelas normalmente cruzadas, 
entretanto, com grande desproporção nas dimensões entre artéria pulmonar 
e aorta em caso de tetralogia de Fallot. AO= aorta e AP= artéria pulmonar. 

Figura 9. Modo invertido. Istmo da aorta muito hipoplásico em caso 
de coarctação (COAO). AO= aorta, TBC= tronco braquiocefálico. 

 Figura 10. TUI a partir da posição de eixo longo (centro), com fatias a 
partir dos átrios e forame oval (inferior), passando pela via de saída do 
ventrículo esquerdo (VE) e aorta (AO) e superiormente demonstrando 
a via de saída do ventrículo direito (VD) e a artéria pulmonar (AP). 
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CONCLUSÃO

Mesmo nas gestações de baixo risco, o diagnóstico de 
uma cardiopatia fetal deve ser lembrado, considerando-se que 
elas se situam entre as malformações que mais frequentemente 
acometem o feto, ocorrendo em aproximadamente oito em cada 
1000 nascidos vivos. Diante deste quadro, podemos considerar 
que o diagnóstico pré-natal da cardiopatia fetal é de grande 
importância, visto que possibilita um melhor acompanhamento 
desta gravidez e estimativa de riscos materno-fetais, permitin-
do, desta maneira, o planejamento do parto do feto cardiopata 
em Centro de Referência de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca In-
fantil, aumentando as chances de sobrevida do recém-nascido. 

O STIC é uma nova e valiosa ferramenta para a eco-
cardiografia fetal. Quando malformações estão presentes, o 
STIC 3D é especialmente útil para avaliar e compreender as 
complexas relações anatômicas. Quando usado em conjunto 
com B-Flow, Inversion Mode e TUI, detalhes importantes 
são acrescidos. Sabendo-se que os detalhes em cardiopatias 
congênitas muitas vezes mudam totalmente o prognóstico e 
a abordagem cirúrgica, compreende-se a importância desta 
ferramenta.
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As cardiopatias congênitas (CC) são as anomalias congênitas 

mais frequentes, com uma incidência de quase 1% em nascidos 

vivos, sendo que a grande maioria (90%) ocorre em gestações 

sem fatores de risco identificáveis. O coração fetal pode ser 

avaliado durante o ultrassom morfológico de segundo trimestre, 

como é feito com os outros órgãos. Recentemente, a Comissão 

de Ultrassonografia da FEBRASGO (Federação Brasileira 

das Sociedades de Ginecologia e Obstetrícia), assim como 

ocorreu em escala mundial, divulgou a recomendação sobre 

os cortes ultrassonográficos que devem ser identificados para 

o rastreamento eficiente das CC: a imagem de quatro câmaras 

e as vias de saída dos ventrículos esquerdo e direito. Em nosso 

país, com limitações em filas cirúrgicas e vagas em hospitais 

de referência, os problemas com os bebês sem diagnóstico 

antes do nascimento tendem a ser maiores dos que os relatados 

por países desenvolvidos. Portanto, o rastreamento pré-natal 

assume maior importância. O treinamento dos profissionais 

que realizam os exames de ultrassom no pré-natal, o acesso ao 

especialista em ecocardiografia fetal para avaliação dos fetos 

em gestações de risco e/ou com suspeita no ultrassom são fun-

damentais para que os bebês cardiopatas sejam reconhecidos 

antes do nascimento.
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Congenital heart defects (CHD) are among the most common 

anomalies affecting almost 1% of all living-born infants and 

the vast majority (90%) occur in pregnancies without any 

risk factors. The fetal heart, along with other organs, can be 

assessed during second trimester anomaly scans. Following 

a worldwide movement, the ultrasound committee of FE-

BRASGO (Brazilian Federation of Gynecology and Obste-

trics Societies) recently issued national recommendation for 

efficient screening of CHD which basically states that the 

four-chambers and outflow tract views, should be obtained. In 

Brazil, a country of continental size, vast regional differences 

and limited vacancies in tertiary hospitals equipped to deal 

with CHD, babies with undiagnosed heart defects face more 

challenges than in developed countries. Therefore, pre-natal 

screening for CHD is even more important. The training of 

physicians who perform obstetric sonograms and easy access 

to specialized fetal echocardiography for high risk pregnancies 

and/or suspect cases, are essential steps to ensure that babies 

with CHD are diagnosed before delivery.
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A medicina fetal é uma das especialidades médicas que mais 
evoluiu nas últimas duas décadas. Com o desenvolvimen-
to de equipamentos de ultrassom de alta resolução, o feto 

pode ser examinado em todos os aspectos morfológicos desde o 
início da gestação, incluindo o coração e suas pequenas estruturas. 
Atualmente, o rastreamento de alterações morfológicas do feto é 
parte integrante de um pré-natal bem conduzido e recomenda-se 
a realização do exame ultrassonográfico especializado do feto, 
no nosso meio chamado de ultrassom morfológico, no primeiro 
e segundo trimestres.

As cardiopatias congênitas (CC) são as anomalias congêni-
tas mais frequentes, com uma incidência de quase 1% em nascidos 
vivos; porém, esse valor é maior se considerarmos as perdas fetais 
precoces e tardias; além disso, as CC são uma das principais causas 
de mortalidade no primeiro ano de vida1. A grande maioria dos 
DCC (90%) ocorre sem fatores de risco identificáveis2.

A suspeita intraútero das CC é ainda considerada baixa 
(6%-35%), e isto se deve, principalmente, à complexidade do 
coração e dos defeitos, o que exige um maior treinamento por parte 
do profissional que realiza o ultrassom na rotina do pré-natal2,3. 
Para que cada vez mais os bebês cardiopatas nasçam com a sus-
peita diagnóstica, várias recomendações têm sido destacadas na 
literatura mundial, como treinamento dos médicos que realizam 
os exames de ultrassom, realização da ecocardiografia fetal e as 
indicações para realizar o exame de ecocardiografia fetal. Neste 
artigo, serão abordados os aspectos referentes ao rastreamento de 
CC em gestações de baixo risco e de alto risco e as diferentes prá-
ticas atuais para melhoria do diagnóstico pré-natal no nosso meio.

RASTREAMENTO NAS GESTAÇõES DE BAIxO RISCO (RO-
TINA DO PRé-NATAL)

O coração fetal pode ser avaliado durante o ultrassom 
morfológico de segundo trimestre, assim como ocorre com os 
outros órgãos. Recentemente, a Comissão de Ultrassonografia da 
FEBRASGO (Federação Brasileira das Sociedades de Ginecologia 
e Obstetrícia) divulgou para seus associados, na parte restrita do 
site, uma recomendação sobre os cortes fundamentais que devem 
ser avaliados no exame morfológico.

Os cortes ultrassonográficos do coração fetal recomenda-
dos devem incluir a imagem de quatro câmaras e as vias de saída 
dos ventrículos esquerdo e direito4.  Realizando o rastreamento 
com a imagem de quatro câmaras e as vias de saída entre 20 e 
24 semanas de idade gestacional com as técnicas adequadas para 
uma boa qualidade das imagens, a taxa de detecção de defeitos 
cardíacos pode chegar a 75%5.

A imagem de quatro câmaras é visualizada a partir de um 
corte transversal da região do tórax, onde se identificam os átrios, 
os ventrículos e os respectivos septos (Figura 1). A partir desta 
imagem, realizando uma angulação do transdutor em direção ao 
pólo cefálico e ombro direito do feto, visualiza-se a via de saída 
do ventrículo esquerdo e a conexão com a valva aórtica e sua 
porção ascendente inicial. Na imagem da via de saída esquerda 
normal, observa-se a continuidade existente entre a valva aórtica 
e a valva mitral (Figura 2). 

Figura 1. Imagem de quatro câmaras.

Figura 2. Imagem da via de saída do ventrículo esquerdo.

Continuando a angulação do transdutor em direção mais 
cranial, identifica-se a artéria pulmonar e a imagem dos três vasos 
e traqueia (Figura 3). Além da imagem bidimensional, o estudo 
com color-Doppler pode ser incluído, desde que esteja nos pa-
râmetros adequados para avaliação cardíaca com PRF mais alto 
(em torno de 60 cm/s) e persistência baixa, assim fluxos valvares 
e a integridade do septo interventricular são melhor avaliados 
(Figura 4). A imagem do arco aórtico e do canal arterial não é 
parte essencial do rastreamento básico para cardiopatias fetais, o 
que não impede a suspeita de alterações nessas estruturas, pois 
tanto a presença de coarctação da aorta como restrição do canal 
arterial significativos apresentam dilatação das câmaras direitas, 
ou seja, imagem de quatro câmaras assimétricas, que indica a 
realização da ecocardiografia fetal.
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ainda segundo o autor, o fato de responder que visualiza não quer 
dizer que realmente avalia de forma correta. 

O espectro de malformações cardíacas diagnosticadas na 
fase fetal é habitualmente formado por patologias mais graves e 
complexas e isto se deve, em parte, pela maior facilidade em se 
identificar os defeitos mais evidentes durante o ultrassom obsté-
trico, principal motivo de encaminhamento das gestantes para a 
realização da ecocardiografia fetal7.  A associação com malforma-
ções extracardíacas e anomalias cromossômicas é muito frequente; 
na verdade, um grande número de cardiopatias são diagnosticadas 
após terem sido encaminhadas por apresentarem outra alteração 
morfológica fetal. As cardiopatias mais importantes de serem 
diagnosticadas previamente ao nascimento são aquelas que neces-
sitarão de algum tipo de intervenção nos primeiros meses de vida 
e que irão necessitar de um suporte precoce no período neonatal. 

Neste grupo, encontram-se, principalmente, os defeitos 
chamados de “canal-dependentes”, ou seja, defeitos cardíacos 
nos quais tanto a circulação sistêmica como a circulação pulmo-
nar dependem de um bom fluxo através do canal arterial após o 
nascimento. Nesse grupo de doenças, estão a atresia pulmonar, a 
tetralogia de Fallot com estenose ou hipoplasia pulmonar impor-
tante, a estenose aórtica grave, coarctação de aorta importante, 
interrupção do arco aórtico e a síndrome da hipoplasia do coração 
esquerdo. A transposição das grandes artérias é uma cardiopatia 
que depende de uma boa mistura entre as circulações no período 
pós-natal, tanto através do forame oval como pelo canal arterial; 
no entanto, a suspeita diagnóstica ainda é uma das mais baixas, 
já que a imagem de quatro câmaras é normal.

Em nosso meio, o diagnóstico das CC assume grande im-
portância diante da diversidade de maternidades e hospitais, quer 
sejam públicos ou privados, e muitos sem recursos diagnósticos, 
disponibilidade de prostaglandina E1 para manter o canal arterial 
patente ou de atendimento cardiológico para os neonatos. Com o 
diagnóstico antenatal que se inicia por esse rastreamento básico 
citado acima, os bebês definidos na ecocardiografia fetal como 
potencialmente cirúrgicos têm a possibilidade de nascerem nos 
hospitais com suporte de cirurgia cardíaca neonatal.

RASTREAMENTO NAS GESTAÇõES DE MAIOR RISCO

Devido à maior sensibilidade e especificidade da eco-
cardiografia fetal, recomenda-se que as gestantes com maior 
risco para CC sejam referidas para este exame. A seguir estão os 
principais fatores de risco:

1. Doença metabólica materna: particularmente o diabetes 
materno tipo 1, que aumenta o risco de defeitos cardíacos 
quatro vezes, principalmente associado a níveis altos de 
hemoglobina glicosilada no início da gestação. As car-
diopatias encontradas são variadas, podendo ser simples 
ou complexas. No final do terceiro trimestre, os fetos de 
gestantes com diabetes insulino-dependente ou diabetes 
gestacional, em especial aquelas que apresentaram maiores 
flutuações no nível glicêmico, têm risco para o desenvolvi-
mento de cardiomiopatia hipertrófica transitória; portanto, 
o ecoDoppler fetal pode ser realizado nesta época  para 
avaliar alterações funcionais8. 

Figura 3. Imagem da via de saída do ventrículo direito.

Figura 4. Imagem das quatro câmaras com adição do color-Doppler.

Trabalho recente realizado para defesa de tese de doutora-
do na UNIFESP teve como objetivo principal analisar os planos 
anatômicos avaliados durante o exame de ultrassonografia obsté-
trica de segundo trimestre no Brasil, com o intuito de identificar 
se o exame realizado atualmente contempla as recomendações de 
protocolos internacionais publicados6. Esse estudo foi realizado 
por meio de questionário online, sendo que 722 questionários 
foram incluídos. Com relação às imagens cardíacas, os planos 
menos analisados durante o exame foram três vasos e traqueia 
(38%), via de saída do ventrículo direito (73%), via de saída do 
ventrículo esquerdo (78%). 

Nesse importante estudo, observou-se que 25% dos exa-
minadores no Brasil não avaliam as vias de saída do coração. Esse 
número ainda pode ser maior sabendo que quem se prontifica a 
responder o questionário pode ser um profissional mais seleto e, 
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2. Exposição a substâncias teratógenas: a exposição a 
substâncias teratógenas, entre 6 e 8 semanas de gestação, 
aumenta o risco de defeitos cardíacos. As substâncias prin-
cipais envolvidas são o álcool, drogas anticonvulsivantes 
e ácido retinoico. 
3. Suspeita ou confirmação de infeções virais na gestação: 
rubéola, parvovirus, varicela, coxsackie B, principalmente. 
Em nosso país, em regiões endêmicas para Chagas, pode 
ocorrer infeção fetal com comprometimento cardíaco se-
cundário. Levantamento retrospectivo realizado no Brasil 
em três grandes centros: Hospital das Clínicas, Maternida-
de Leonor Mendes de Barros e Instituto Dante Pazzanese 
encontrou taxa de transmissão congênita de 5,17%9.
4. Autoanticorpo materno: os fetos de gestantes com 
autoanticorpos presentes na circulação, principalmente o 
anti-Ro e/ ou o anti-La, têm risco em desenvolver bloqueio 
atrioventricular e miocardiopatia10. Estes anticorpos são 
mais frequentemente associados ao lúpus eritematoso 
e à doença de Sjogrën’s; no entanto, muitas gestantes 
podem ser assintomáticas e não ser diagnosticadas como 
portadoras de doença autoimune. As gestantes com au-
toanticorpos positivos ou com doença autoimune devem 
ser encaminhadas para a ecocardiografia fetal precoce-
mente, com 18 semanas, na qual avalia-se o intervalo PR 
e verifica-se o desenvolvimento de graus mais leves de 
bloqueio atrioventricular, como o de 1º grau, que pode, 
algumas vezes, anteceder à lesão definitiva, que é o blo-
queio atrioventricular total11.
5. Gestantes com cardiopatias congênitas: com os avan-
ços no tratamento das cardiopatias congênitas, cada vez 
mais temos pacientes gestantes que realizaram tratamento 
cirúrgico para defeitos cardíacos congênitos simples ou 
complexos na infância, o que expõe o feto ao possível 
risco de apresentar defeito cardíaco, além da exposição às 
drogas cardiovasculares utilizadas pela gestante. O risco 
de recorrência é variável, dependendo do tipo de defeito. 
Gestantes que apresentaram algum tipo de anomalia 
conotruncal (como a tetralogia de Fallot sem alteração 
de microdeleção do cromossomo 22q) têm um risco 
aproximado de 2%, já as lesões obstrutivas do coração 
esquerdo, como estenose aórtica ou coarctação da aorta, 
têm um risco maior, chegando a 10%12. 
6. Filho anterior com malformação cardíaca: se um filho 
anterior apresentou malformação cardíaca, o risco de 
recorrência nas gestações subsequentes é de aproxima-
damente 2% e se dois filhos foram afetados o risco é de 
10%, com variação dependendo da malformação cardíaca 
apresentada, sendo particularmente maior no defeito do 
septo atrioventricular, nos isomerismos e nas anomalias 
conotruncias13.
7. Hidropisia fetal: aproximadamente 25% dos fetos com 
hidropsia têm etiologia cardíaca, podendo ser secundária 
à arritmia (taquiarritmia ou bradiarritmia como o bloqueio 
atrioventricular total), à lesão cardíaca estrutural ou secun-
dária à lesão miocárdica por infecção viral.

8. Malformação extracardíaca: quando uma anomalia 
extracardíaca é identificada, podemos ter associação com 
defeitos cardíacos, principalmente na onfalocele, hérnia 
diafragmática, atresia duodenal,  atresia de esôfago com 
fístula traqueo-esofágica, artéria umbilical única e higroma 
cístico. Esta associação pode ocorrer na presença ou não 
de anomalias cromossômicas. 
9. Restrição do crescimento intrauterino: a ecocardiogra-
fia fetal pode ser realizada como forma de rastreamento 
de defeitos cardíacos e também para análise de fluxos e  
função cardíaca14.
10. Marcadores ultrassonográficos de primeiro trimestre: 
o aumento da translucência nucal tem uma associação 
alta com anomalias cromossômicas. Em fetos cromos-
somicamente normais é relatada, ainda, uma associação 
com defeitos cardíacos. Gestantes que apresentam a 
medida da translucência nucal ≥ 3,5mm podem realizar 
a ecocardiografia fetal precoce por volta da 14ª semana e 
controle entre 20 e 22 semanas15. Outros marcadores, como 
o fluxo alterado no ducto venoso com a onda a reversa, e, 
mais recentemente, a presença de regurgitação tricúspide, 
também podem estar associados a alterações cardíacas16. 
11. Alterações do ritmo cardíaco:  As extrassístoles supra-
ventriculares são as arritmias mais frequentes, habitual-
mente benignas e raramente estão associadas a anomalias 
estruturais cardíacas. As taquiarritmias podem ocorrer de 
forma não sustentada ou sustentada. Devem ser avalia-
das de forma minuciosa e acompanhadas para possível 
tratamento intrauterino, pois podem evoluir rapidamente 
para insuficiência cardíaca. As bradiarritmias sustentadas 
são usualmente patológicas e podem estar associadas a 
anomalias estruturais, como o isomerismo esquerdo, ou 
serem secundárias à doença autoimune materna, como o 
lúpus eritematoso sistêmico.
12. Idade materna avançada: a ecocardiografia fetal é 
indicada nas pacientes com idade ≥ 37 anos, principal-
mente naquelas que não realizaram testes invasivos para 
avaliação cromossômica. A alta incidência de defeitos 
cardíacos associados a anomalias cromossômicas justifica 
esta indicação. Na síndrome de Down e na trissomia do 
cromossomo 18, a incidência de defeitos cardíacos é de 
aproximadamente 40% e 100%, respectivamente. Assim 
como existem os marcadores ultrassonográficos para aneu-
ploidias, também existem alguns marcardores “cardioló-
gicos”, como a implantação anômala das valvas mitral e 
tricúspide (no mesmo nível), mesmo sem comunicações 
interatrial ostium primum ou comunicação interventricular 
de via de entrada; artéria subclávia direita em posição 
anômala e assimetria entre as câmaras cardíacas, em geral 
com predomínio das cavidades direitas.
13. Avaliação e acompanhamento da função cardíaca em 
fetos com patologias obstétricas: a avaliação da função 
cardíaca está especialmente indicada em fetos com tumor 
sacrococcígeo, aneurisma de veia de Galeno, gestação 
gemelar com transfusão feto-feto ou com feto acárdico. 
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Esta lesões têm em comum o potencial de causarem insufi-
ciência cardíaca de alto débito. Fetos com anemia, devido à 
isoimunização Rh ou por infecção por parvovírus, também 
devem ser acompanhados. O uso de anti-inflamatórios não 
hormonais, principalmente no terceiro trimestre da gesta-
ção, podem causar restrição ou até fechamento do canal 
arterial. A gestante que fez uso deste tipo de medicação, 
mesmo que de forma tópica, deve ser encaminhada para a 
ecocardiografia fetal17. Estudos nacionais mostram o efeito 
do consumo de alimentos ricos em polifenois como causa 
de constrição do canal arterial18..

A ecocardiografia fetal é o exame minucioso das estruturas 
do coração fetal realizado por especialista capaz de identificar 
quase a totalidade de defeitos cardíacos do feto. Dentro de uma 
discussão mais ampla, pesando-se vários fatores, como a incidên-
cia maior de defeitos cardíacos sobre os outros defeitos, o melhor 
prognóstico dos bebês com diagnóstico antenatal, o grande inves-
timento na inserção de exames de rastreamento para aneuploidias, 
principalmente para trissomia do cromossomo 21, alteração menos 
incidente que a cardiopatia e com menor impacto pós-natal em 
termos de prognóstico, tem-se discutido nas sociedades de espe-
cialidades afins a inclusão da ecocardiografia fetal como parte 
integrante dos exames de pré-natal, assim como ocorreu com o 
ultrassom morfológico de primeiro e segundo trimestre ao longo 
do tempo. Certamente, isso necessitaria de maior investimento 
em políticas de saúde pública.

MEDIDAS PARA AMPLIAÇÃO DO RASTREAMENTO DA 
CARDIOPATIA FETAL EM NOSSO MEIO

Em nosso país, com limitações em filas cirúrgicas e va-
gas em hospitais de referência, os problemas com os bebês sem 
diagnóstico antes do nascimento tendem a ser maiores dos que 
os relatados por países desenvolvidos19. Portanto, é importante 
que existam algumas práticas focadas na melhoria da suspeita 
pré-natal. Veremos, a seguir, as principais medidas existentes 
em nosso meio.

Treinamento na avaliação cardíaca fetal
Como vimos, as gestações de baixo risco são o foco princi-

pal para o diagnóstico das CC, já que nessas pacientes se concen-
tram a grande maioria dos fetos com cardiopatia. O treinamento 
dos médicos que realizam o ultrassom obstétrico é, portanto, uma 
das pedras fundamentais para o reconhecimento destes fetos. O 
importante é que esses profissionais saibam adquirir as imagens 
básicas com qualidade e de forma rápida para que as realizem na 
rotina diária de exames. Cursos de treinamento são realizados em 
vários países, sobretudo no Reino Unido20. Estudos mostram que 
o treinamento adequado, não só com a aquisição das imagens, 
mas também com a otimização do equipamento e possibilidade de 
feedback com especialistas em ecocardiografia fetal, tem grande 
impacto no aumento dos  diagnósticos e do prognóstico dos bebês. 

Em trabalho realizado em 2004 pelo Instituto de Cardiolo-
gia do Rio Grande do Sul, médicos treinados na obtenção das ima-
gens básicas do coração fetal realizaram 3980 exames no período 

de julho de 1996 a novembro de 2000, sendo 3263 nas unidades 
básicas de saúde. Se houvesse suspeita de alteração no exame, 
as pacientes eram encaminhadas para o centro de referência. A 
prevalência encontrada para alterações morfofuncionais cardíacas 
foi de 12,5/1000. Os autores propuseram a implantação efetiva de 
uma rede de triagem para malformações cardiovasculares fetais, 
em conformidade com os recursos disponíveis e investimentos 
em tecnologia e recursos humanos21.

As malformações congênitas corresponderam a 19% do 
total de óbitos de menores de um ano em Curitiba em 2003, sen-
do as malformações cardíacas as mais frequentes. No programa 
“Mãe Curitibana”, foi instituído um sistema com o objetivo de 
qualificar a assistência das crianças portadoras de CC que inclui 
o diagnóstico precoce. Todas as gestantes, neste programa, rea-
lizam avaliação cardíaca fetal completa por profissional treinado 
previamente. O programa recebeu o prêmio nacional Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio (ODM Brasil 2007) do governo 
federal, por estar no caminho para atingir um dos objetivos do 
Milênio, que é o de reduzir os índices de mortalidade infantil em 
crianças menores de cinco anos em dois terços até 201522. 

Na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) são 
realizados cursos de extensão periódicos, com treinamento prático 
direcionado ao fundamento da avaliação efetiva do coração fetal 
baseado nos preceitos da International Society of Ultrasound in 
Obstetric and  Gynecology (ISUOG)23.  

Na especialização médica de obstetras, ultrassonografistas 
ou radiologistas, a avaliação do coração do feto deve ser intro-
duzida como parte do exame de rotina, desmistificando a teoria 
de que a avaliação cardíaca fetal é muito difícil de ser realizada.

Divulgação na sociedade
Programas regionais têm papel importante na divulga-

ção, tanto na comunidade médica como na população. Algumas 
cidades do Brasil, como Recife e Porto Alegre, realizam o “Dia 
do Coração do Feto”, com importante impacto na sociedade 
local. Entidades filantrópicas, como o “O Círculo do Coração“ 
de Pernambuco, iniciada em julho de 1994, também promovem, 
além do atendimento a crianças cardiopatas carentes, programas 
de especialização na área de diagnóstico antenatal. Dentro da 
conscientização tanto dos médicos como da sociedade, em várias 
cidades do país foi criado o “Dia Nacional da Conscientização 
da Cardiopatia Congênita”, que certamente deverá dar início a 
políticas públicas mais abrangentes para o cardiopata.

A telemedicina como apoio diagnóstico
Segundo os princípios e diretrizes do SUS, deve-se garantir 

a universalidade e oportunidade de acesso dos cidadãos a todas 
as ações e serviços necessários. Dentro da cidade de São Paulo, 
com uma área de 248.526 km², existem as dificuldades inerentes 
às grandes cidades. O acesso aos serviços especializados se tor-
na difícil para boa parte da população, devido à necessidade de 
grandes deslocamentos e também de custos de transporte, muitas 
vezes impossíveis para a parcela menos favorecida da população. 
Pensando em Brasil, um país com dimensões continentais, o pro-
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blema é ainda maior. Todos estes fatores sugerem que a utilização 
da telemedicina seria útil com diversas aplicabilidades. 

A telemedicina pode ser definida como o uso da teleco-
municação com a finalidade diagnóstica e para os cuidados do 
paciente, ou como uma comunicação remota de informação, vi-
sando facilitar os cuidados clínicos, quer seja esta informação por 
voz, imagem ou elementos de registros médicos. A transmissão de 
imagem pode ocorrer em tempo real ou com as imagens previa-
mente armazenadas no sistema como um registro eletrônico. Na 
América do Sul, já foram realizados cerca de 20 trabalhos (quatro 
realizados no Brasil), com várias especialidades24.

Na unidade de Medicina Fetal & Cardiologia do Real 
Hospital Português de Beneficência, em Pernambuco, o setor de 
telemedicina em cardiologia pediátrica e fetal apresenta grande 
impacto em termos de diagnóstico e educação continuada, onde 
os autores apontam a importância de uma equipe multidisciplinar, 
incluindo a equipe de informática25.

No setor de Telecardio da UNIFESP, está em desenvol-
vimento um projeto de uso da telemedicina para diagnóstico de 
cardiopatias no feto na rede pública do município de São Paulo, 
projeto este em equipe com profissionais de informática para 
desenvolvimento de envio de imagens a custo baixo, sustentável 
e com boa qualidade para análise por especialista em cardiologia 
e ecocardiografia fetal. Desta forma, profissionais treinados, que 
atuam em centros de referência para a realização de ultrassom 
morfológico, irão adquirir as imagens básicas recomendadas 
para o rastreamento de cardiopatias e, após o armazenamento em 
forma de filmes de curta duração, eles serão enviados para análise 
por especialistas com o menor tempo possível para a resposta. 
Em locais onde existem equipamentos de ponta com recurso de 
aquisição de imagens tridimensionais, blocos de volumes cardí-
acos do feto podem ser adquiridos, armazenados e enviados ao 
especialista em ecocardiografia fetal26.

CONCLUSÃO

O rastreamento das cardiopatias no feto tem grande impac-
to no prognóstico dos bebês cardiopatas e requer atuação contínua, 
tanto em ensino como assistencial às gestantes. O treinamento 
e o trabalho de feed-back para os profissionais que realizam o 
ultrassom no pré-natal é condição imprescindível para que esta 
meta seja atingida e deve ser incrementado em nosso meio. O uso 
da telemedicina tem um grande potencial para ser uma ferramenta 
que permita o acesso ao diagnóstico, não só no estado de São 
Paulo, mas para todo o país, democratizando a avaliação cardíaca 
do feto para todas as esferas da sociedade.
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A cardiologia pediátrica vem experimentando inigualável 

desenvolvimento nos últimos anos. Novas técnicas cirúrgicas 

e intervencionistas têm propiciado o tratamento neonatal 

de várias anomalias, cujo prognóstico anteriormente era 

desfavorável. A cardiologia fetal é parte importante deste cres-

cimento, não apenas pela possibilidade do diagnóstico precoce, 

como, também, pela abertura de novas opções terapêuticas 

ainda na vida intrauterina. Esta especialidade tem trazido um 

novo paciente para dentro do hospital cardiológico, o feto, 

com todas as suas particularidades, e, em especial, por estar 

dentro do organismo materno. Por estes motivos, tem sido 

tendência atual a instituição de uma unidade fetal acoplada 

ao centro de cardiologia pediátrica, onde procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos podem ser realizados de maneira 

segura na vida pré-natal e onde o recém-nascido já é trazido 

ao centro especializado que receberá o tratamento cirúrgico 

ou intervencionista, desde o momento do parto. Neste artigo, 

serão discutidas as vantagens e o impacto da unidade fetal na 

evolução de recém-nascidos portadores de cardiopatias com 

repercussão hemodinâmica neonatal. 
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Pediatric cardiology has experienced unparalleled development 

in recent years. New surgical techniques and interventional 

therapies have changed the prognosis of previously lethal 

diseases. Fetal cardiology has an important role in these chan-

ges not only because of early diagnosis of congenital heart 

disease, but also by opening up new therapeutic options in 

intrauterine life. This specialty has brought a new patient into 

the pediatric cardiology hospital, the fetus, with all its pecu-

liarities, particularly being within the maternal organism. For 

these reasons, the current trend has been the establishment 

of a fetal unit attached to the pediatric cardiology center where 

diagnostic and therapeutic procedures can be performed safely 

in pre-natal life and where the newborn is already brought to 

the specialized center from the moment of delivery. In this 

report we will discuss the benefits and impact of the fetal unit 

in the outcome of infants with severe neonatal heart diseases.
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ThE IMPORTANCE OF ThE PEDIATRIC CARDIOLOGy DIVISION AND 
FETAL UNIT BEING INTEGRATED IN ThE SAME hOSPITAL STRUCTURE

Descriptors:  congenital, diagnosis, echocardiography, heart 
catheterization, heart defects, heart surgery.

Descritores: cardiopatias congênitas, cateterismo cardíaco, 
cirurgia cardíaca, diagnóstico, ecocardiografia.

21(4).indb   49 03/04/2012   10:01:27



50Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 21 — Nº 4 — Out-Nov-Dez — 2011

Pedra SRFF et al./Importância da unidade fetal e serviço de cardiologia pediátrica integrados na mesma estrutura hospitalar
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(4):49-53

As cardiopatias congênitas incidem em 5 a 8 por 1000 
nascidos vivos e em 2,5% dos fetos, e são consideradas 
as malformações congênitas mais frequentes1,2. 

Vinte porcento dos óbitos que ocorrem entre a 20ª semana de 
gestação e o 1º ano de vida são decorrentes de malformações 
congênitas, sendo as cardiopatias responsáveis por um terço 
deles, com significativo impacto no índice de mortalidade 
infantil3. Aproximadamente 50% das cardiopatias congênitas 
têm apresentação benigna e podem ser facilmente tratadas pelas 
técnicas terapêuticas disponíveis. Entretanto, a outra metade 
dos casos corresponde a anomalias complexas, que determinam 
significativa instabilidade hemodinâmica, necessitando 
tratamento apropriado e em tempo hábil, sob o risco de evolução 
para sequelas graves ou óbito. A maioria destas anomalias se 
apresenta clinicamente no período neonatal, e se caracterizam 
por serem dependentes da patência do canal arterial ou da 
mistura sanguínea no plano atrial para a manutenção da vida.

Tem sido tendência atual na área de cardiologia 
pediátrica a intervenção terapêutica precoce nos defeitos 
cardíacos, sendo que boa parte das anomalias vêm sendo tratadas 
no período neonatal4. Para tal, o diagnóstico, também precoce, 
antes do aparecimento de sintomas e da deteriorização clínica 
do recém-nascido, passou a ser mandatório5,6. A possibilidade 
do diagnóstico das malformações cardíacas pela ecocardio-
grafia, técnica não invasiva, disponível e versátil, podendo 
se dirigir ao leito do paciente, teve papel decisivo para o de-
senvolvimento da cardiologia neonatal. Concomitantemente, 
veio o diagnóstico pré-natal, e com o surpreendente avanço 
nos últimos anos, a cardiologia fetal se estabeleceu como su-
bespecialidade altamente especializada, tendo avançado não 
só na área diagnóstica, como, principalmente, no tratamento 
intraútero de anomalias cardíacas4.

Esta área oficializa a forte interrelação entre a medicina 
fetal/perinatal e a cardiologia pediátrica, e é integrante 
indispensável dos grandes centros de cardiologia pediátrica 
ao redor do mundo. O principal instrumento desta atividade 
é a ecocardiografia fetal, técnica diagnóstica que permite as 
avaliações anatômica, funcional e do ritmo cardíaco do feto. 
Esta modalidade diagnóstica possibilitou o aprofundamento dos 
conhecimentos de fisiologia e desenvolvimento do sistema car-
diovascular do feto humano, o que era conhecido previamente 
apenas em modelos animais e ampliou o conhecimento da 
história natural das doenças cardíacas congênitas para a vida 
intrauterina.

Vários estudos demonstraram os benefícios do 
diagnóstico pré-natal das cardiopatias congênitas na redução da 
morbidade e mortalidade neonatal e dos custos do tratamento 
de doenças graves5-9. Ressalta-se, ainda, que o conhecimento 
pré-natal da malformação fetal é essencial para o preparo psico-
lógico da família e para a programação do local, data e via ideal 
de parto. Por este motivo, países cuja medicina é socializada, 
têm investido fortemente no treinamento dos profissionais 
designados ao rastreamento pré-natal de malformações 
congênitas, a fim de identificarem alterações do coração fetal 
durante a ultrassonografia obstétrica morfológica10,11. Em países 

desenvolvidos, a taxa de detecção pré-natal de cardiopatias 
ultrapassa 70%, índice muito além daquele encontrado no nosso 
país nos dias de hoje, mesmo nas cidades mais desenvolvidas 
e a despeito da ecocardiografia fetal ter sido introduzida em 
nosso meio há quase 30 anos.

Habitualmente, os programas de cardiologia pediátrica 
ao redor do mundo estão instalados em hospitais infantis ou 
institutos de cardiologia, e não dispõem de maternidade. Por este 
motivo, mesmo diante do diagnóstico pré-natal de cardiopatias 
de apresentação neonatal, os partos são realizados em unidades 
hospitalares diferentes daquelas nas quais os recém-nascidos 
são tratados. Sabendo-se dos efeitos deletérios do transporte 
inter-hospitalar de neonatos portadores de cardiopatias de 
fluxo pulmonar e sistêmico canal arterial dependentes, tem se 
tornado tendência mundial o estabelecimento de uma estrutura 
obstétrica e de medicina fetal específica para cardiopatas no 
próprio centro especializado em cardiologia pediátrica.

O QUE é UMA UNIDADE DE CARDIOLOGIA FETAL 
INSERIDA EM CENTRO DE CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA?

Nesta nova concepção de serviço, o paciente é vinculado 
ao programa terapêutico desde a vida fetal, no momento em que 
a malformação cardíaca é identificada. Durante o diagnóstico 
pela ecocardiografia fetal, o especialista precisa definir que tipo 
de abordagem terapêutica o bebê terá que ser submetido, e se 
vale à pena mudar os planos iniciais e planejar a condução do 
parto, dentro do serviço de cardiologia pediátrica. Esta decisão 
depende do tipo de anomalia identificada. Neste sentido, é 
possível dividir as cardiopatias fetais em três grandes grupos: 
aquelas que são de apresentação clínica apenas após o período 
neonatal (principal exemplo são cardiopatias que cursam com 
shunt esquerdo-direito), aquelas que necessitam de algum tipo 
de abordagem terapêutica logo após o nascimento (cardiopatias 
dependentes de canal arterial ou mistura intracardíaca) e aquelas 
que podem evoluir intraútero e se tornar hemodinamicamente 
significativas no período neonatal. Estas últimas são lesões 
obstrutivas (estenoses pulmonares ou aórticas) que podem, ao 
longo da gestação, se tornar críticas e dependentes da patência 
do canal arterial no período neonatal. Neste último grupo, está 
indicado o acompanhamento ecocardiográfico seriado com um 
novo estudo, devendo ser realizado algumas semanas antes do 
nascimento.

Durante o ecocardiograma fetal, o profissional prepara 
em sua mente o planejamento terapêutico que este bebê irá ne-
cessitar, incluindo a possibilidade de terapêuticas ainda na vida 
fetal. Este planejamento é amplamente discutido com a família 
na consulta de aconselhamento. Neste momento, o cardiolo-
gista fetal discorre sobre as implicações da cardiopatia fetal na 
gestação, parto, período neonatal e ao longo da vida da criança. 
Abre-se um vasto leque de questões que vão sendo discutidas e 
apresentadas para gestante e familiares. A Tabela 1 destaca os 
aspectos que devem ser abordados durante o aconselhamento, 
e que, normalmente, são questionados pela própria família.
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Para que este tipo de atendimento possa ser realizado 
dentro do serviço de cardiologia pediátrica e, principalmente, 
o parto de gestantes cujos fetos são portadores de cardiopatias 
congênitas seja realizado neste mesmo ambiente hospitalar, há 
necessidade de uma verdadeira reestruturação do programa, 
de modo que todas as necessidades da gestante, do feto e do 
recém-nascido possam ser atendidas de forma precisa. É isso 
o que nós chamamos de unidade fetal inserida dentro de um 
serviço de cardiologia pediátrica. O atendimento do paciente 
ainda na vida fetal requer uma equipe de enfermagem preparada 
em atendimento obstétrico, tanto na área de internação quan-
to no centro cirúrgico, médicos obstetras, especialistas em 
medicina fetal (em imagem e cirurgia fetal), neonatologistas e 
unidade de terapia intensiva neonatal.

Em termos de equipamentos, não há muito mais a 
acrescentar, a não ser a cardiotocografia e sonar para monito-
rar os batimentos fetais nas unidades de internação. O parto 
operatório é realizado no centro cirúrgico que se transforma em 
uma pequena unidade obstétrica, munida de berço aquecido e 
material para o atendimento e ressucitação do neonato na sala 
de parto. A unidade neonatal se prepara para realizar o registro 
de nascido vivo, teste do pezinho, vacinas e rotinas pós-parto. 

No passado, antes da era do diagnóstico pré-natal de 
cardiopatias, a identificação de malformações graves acabava 
ocorrendo quando o recém-nascido apresentava sinais clínicos 
da doença. Nas anomalias de apresentação neonatal, na maioria 
das vezes, isso ocorria no momento em que o canal arterial 
entrava em processo de fechamento espontâneo. Quadro 
clínico de choque cardiogênico, acidose metabólica grave e 
cianose intensa levavam a maioria destes pacientes a óbito e, 
quando sobreviviam, sofriam de complicações do tipo isquemia 
intestinal, insuficiência renal e sequelas neurológicas graves.

Com o passar dos anos, as unidades de terapia intensiva 
neonatais foram se estruturando para atender de forma mais 
adequada e precisa os recém-nascidos cardiopatas, aplicando-se 
o teste de hiperoxia na suspeita clínica e introduzindo a 
prostaglandina quando esta se confirmava. O próximo 
passo seria a busca de vagas em centros especializados para 
transferência e estabelecimento do tratamento definitivo. O 
recém-nascido ainda sofria os efeitos deletérios do transporte 
inter-hospitalar e chegava à unidade cardiológica em condições 
clínicas muito defavoráveis, necessitando vários dias para recu-
peração e se tornar apto a se submeter ao tratamento definitivo. 
Infelizmente, esta realidade ainda faz parte da rotina dos países 
em desenvolvimento, mesmo nas grandes cidades.

O advento da ecocardiograf ia  fetal  mudou 
dramaticamente este caminho sombrio. Os primeiros traba-
lhos mostrando os benefícios do diagnóstico pré-natal de 
cardiopatias congênitas datam do final do século passado. Bonet 
et al.7 publicaram o impacto do diagnóstico pré-natal da trans-
posição das grandes artérias na melhor evolução após a cirurgia 
de Jatene. Depois, Tworetsky et al.8 demonstraram a impor-
tância da identificação pré-natal da síndrome de hipoplasia 
de coração esquerdo e, sucessivamente, vários outros estudos 
corroboraram com os benefícios do diagnóstico pré-natal de 

Tabela 1 - Assuntos que são discutidos com a gestante 
e seus familiares na consulta de aconselhamento 
realizada imediatamente após o ecocardiograma fetal.
Questões referentes à vida fetal:

Malformações extracardíacas associadas

Cromossomopatias

Risco de perda fetal

Possibilidades terapêuticas intraútero

Questões referentes ao parto:

Via de parto

Local onde deve ser feito o parto

Idade gestacional ideal para o nascimento 

Questões referentes ao momento do nascimento:

Quais as condições clínicas ao nascimento

Risco de óbito no parto

Questões referentes ao tratamento:

Como é feito

Em que idade

Quantas vezes

Riscos da cirurgia ou intervenção

Prognóstico futuro

Risco de recorrência em gestações subsequentes

Por isto, este profissional deve conhecer profundamen-
te as cardiopatias congênitas desde a sua história natural e 
modificada, técnicas terapêuticas, questões epidemiológicas e 
genéticas, para poder discutir os riscos de recorrência familiar. 
Este momento costuma desencadear intenso comprometimento 
psicológico dos pais. O ideal é que a unidade fetal disponibilize 
uma equipe multidisciplicar para oferecer todo apoio e confor-
to, minimizando o sofrimento e preparando-os para enfrentar 
os passos seguintes ao diagnóstico. Neste contexto, entram 
profissionais como psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros 
que elaboram, junto com a equipe médica, um verdadeiro plano 
estratégico para a recepção do bebê cardiopata.

Algumas anomalias são passíveis de tratamento 
intraútero, seja com o uso de medicamentos ou de forma 
invasiva. O tratamento medicamentoso é geralmente utilizado 
para o controle e reversão das taquiarritmias. Muitas vezes, 
há necessidade da admissão da gestante no ambiente hospi-
talar para a utilização de medicações antiarrítmicas em altas 
doses. A mãe é o veículo de administração do remédio para 
o feto, e sofre em seu próprio organismo, os efeitos colate-
rais das drogas12,13. Por este motivo, o tratamento inicial das 
arritimas fetais tem sido realizado em ambiente hospitalar com 
monitorização eletrocardiográfica diária e controle do nível 
sérico da medicação. No caso da terapêutica cardíaca invasiva, 
como valvoplastias aórtica, pulmonar e atriosseptostomia fetal, 
o período de internação gira em torno de 24 horas, incluindo 
o preparo pré-procedimento e a recuperação pós-intervenção.
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malformações complexas e de apresentação clínica neonatal6-9. 
Hoje em dia é bem estabelecido que o impacto positivo não 
esteja restrito à redução da mortalidade, mas também na menor 
morbidade, tempo mais curto de internação e custos mais baixos 
do tratamento de neonatos cardiopatas6. Embora estes aspectos 
sejam de grande relevância em saúde pública, a maioria dos 
países em desenvolvimento ainda apresenta baixas taxas de 
detecção pré-natal de cardiopatias congênitas com programa 
de rastreamento de malformações bastante falho.

Uma vez bem estabelecido o papel do diagnóstico 
pré-natal, passou-se a tentar minimizar, e, se possível, eli-
minar os riscos do transporte inter-hospitalar do neonato 
cardiopata. Foi quando surgiu a preocupação de se fazer o 
parto no mesmo local onde o recém-nascido cardiopata seria 
tratado. Algumas maternidades se preocuparam em contratar 
ecocardiografistas, cardiologistas e cirurgiões cardíacos pedi-
átricos. Mas, considerando-se que o número de profissionais 
capacitados em cardiologia pediátrica neonatal é restrito, que 
um bom serviço de cardiologia pediátrica deve estar equipado 
para realizar cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, 
dispor de uma boa equipe de cardiologia invasiva, ter um 
suporte na área de eletrofisiologia, disponibilizar recursos 
diagnósticos 24 horas por dia, incluindo ecocardiografia, 
angiotomografia, ressonância magnética e, ainda, dispor de 
assistência circulatória mecânica prolongada na UTI (como por 
exemplo a ECMO – Extracorporeal Membrane Oxigenation), 
a tendência mais sensata tem sido preparar o próprio centro de 
cardiologia para atender a gestante, o feto e o neonato.

Além do transporte inter-hospitalar, evita-se nesta 
nova condição, que mãe e bebê não se separem nos momentos 
subsequentes ao parto, o que tem inquestionável benefício do 
ponto de vista psicológico. Outras vantagens da unidade fetal 
inserida em centros de cardiologia pediátrica são a instituição 
da terapêutica apropriada logo após o nascimento e a correção 
definitiva mais precoce, podendo proporcionar um período de 
internação mais curto. O impacto positivo é, sem dúvida, mais 
decisivo em algumas condições clínicas, como no bloqueio 
atrioventricular fetal total com necessidade de implante de 
marcapasso logo após o nascimento e nos casos de transposição 
das grandes artérias ou síndrome de hipoplasia do coração 
esquerdo com grave restrição ao fluxo no plano atrial, em que 
há necessidade de atriosseptostomia nas primeiras horas de 
vida7,8. Dificilmente, estes procedimentos terapêuticos podem 
ser realizados prontamente em maternidades, mesmo que estas 
tenham alguma estrutura para atendimento cardiológico.

A maioria das unidades fetais realiza partos cesáreos 
programados para o período entre a 38ª e 39ª semanas 
gestacionais. Isto ocorre para se evitar que o parto ocorra em 
qualquer horário, o que necessitaria uma equipe obstétrica (mé-
dicos e enfermagem) disponíveis dentro do pronto atendimento 
do hospital. Além disso, o ideal é que este ocorra em horário 
programado, para que toda a equipe envolvida esteja disponível 
e pronta para atender o recém-nascido.

Um trabalho recentemente publicado pelo grupo do 
Children’s Hospital da Filadelfia avaliou o impacto da via de 

parto na evolução de recém-nascidos portadores da síndrome 
de hipoplasia do coração esquerdo. Neste estudo, não foram 
demonstradas diferenças significativas entre bebês nascidos de 
parto cesáreo eletivo e parto vaginal espontâneo nos parâmetros 
gases sanguíneos, apgar de 1º e 5º minuto, marcadores de 
função dos órgãos, parâmetros ecocardiográficos, tempo 
de hospitalização e sobrevida14. Embora pareça não ser um 
problema para o recém-nascido, não se deve desprezar o fato 
de que o parto operatório pode comprometer o número de 
gestações futuras da mulher.

ExPERIÊNCIA INICIAL

Seguindo esta tendência, e a exemplo do Instituto de 
Cardiologia do Rio Grande do Sul, pioneiro nesta área em 
nosso país, o Hospital do Coração em São Paulo estabeleceu 
a sua Unidade Fetal em janeiro de 2009. A incorporação na 
equipe de obstetras e especialistas em medicina fetal, o preparo 
e treinamento da enfermagem para lidar com gestantes e partos 
e a criação da unidade de terapia intensiva neonatal permitiram 
realizar, até o momento, 90 partos de bebês portadores de 
cardiopatias complexas, 13 intervenções cardíacas fetais, 
cinco internações para tratamento de taquiarritmias em fetos 
hidrópicos e mais de 1000 ecocardiogramas fetais. Além da 
importante atuação da equipe multidisciplinar, proporciando 
um forte apoio psicológico às famílias, notamos uma evolução 
clínica muito mais favorável daqueles nascidos no hospital.

A integração da família ao serviço antes do nascimento 
da criança proporcionou um relacionamento forte e de 
alta confiança com a equipe, impactando diretamente na 
recuperação pós-operatória da criança. A grande maioria dos 
recém-nascidos eram portadores de cardiopatias complexas 
canal dependentes ou com necessidade de intervenção neonatal 
imediata. A Tabela 2 exibe a distribuição das patologias dos 
recém-nascidos cujos partos foram realizados no Hospital 
do Coração. Aproximadamente 30% dos nascidos com 
transposição das grandes artérias no Hospital do Coração 
necessitaram de atriosspetostomia de Rashkind nas primeiras 
24 horas de vida. A Figura 1 ilustra um de nossos casos, em 
que o septo interatrial era praticamente íntegro ao nascimento, 
sendo que na 3ª hora de vida a saturação de oxigênio havia caído 
para 40%, quando a atriosseptostomia foi realizada à beira do 
leito com imediata recuperação da hipoxemia e estabilização 
clínica para que a operação fosse realizada com segurança nos 
dias subsequentes.

Além das vantagens já citadas no manejo dos pacientes 
mais críticos, a Unidade Fetal tem trazido grande contribuição 
no treinamento de novos médicos e demais profissionais da 
área, gerando novos conhecimentos no campo da cardiopatia 
fetal e neonatal.

Este tipo de atendimento também é disponível para 
o Sistema Único de Saúde. Graças à condição de hospital 
filantrópico, o Hospital do Coração vem recebendo apoio do 
Ministério da Saúde para o desenvolvimento deste trabalho 
para gestantes do SUS, inicialmente restrito ao município 
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CONCLUSõES

A cardiologia pediátrica sofreu grandes avanços nas 
últimas quatro décadas, ocorrendo uma verdadeira migração 
da terapêutica definitiva para o período neonatal. O diagnóstico 
pré-natal de malformações cardíacas vem tendo especial papel 
na melhoria dos resultados cirúrgicos e intervencionistas de car-
diopatias anteriormente fatais. A terapêutica invasiva intraútero 
vem caminhando a passos largos nos últimos dez anos15. Pode-
mos dizer que os grandes centros de cardiologia pediátrica estão 
vivendo uma nova era, em que a história natural das cardiopatias 
já é modificada na vida fetal e que o paciente mais desafiador e 
prevalente nas unidades de terapia intensivas cardiológicas é o 
neonato. Por isso, acreditamos que o investimento em unidades 
fetais integradas ao serviço de cardiologia pediátrica se tornará 
crescente e que, indubitavelmente, estas unidades se tornarão 
indispensáveis para o ideal exercício da especialidade.
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Tabela 2 - Distribuição das anomalias cardíacas dos 
bebês nascidos na unidade fetal do Hospital do Coração 
nos anos de 2009, 2010 e 2011.
Anomalia Número %

Síndrome de hipoplasia do coração 
esquerdo

29 32,2

Transposição simples das grandes artérias 15 16,7

Anomalias complexas com atresia 
pulmonar

12 13,3

Anomalias do arco aórtico 10 11,1

Atresia pulmonar com septo íntegro 4 4,5

Estenose aórtica crítica 4 4,5

Estenose pulmonar crítica 3 3,3

Tumores obstrutivos 3 3,3

Bloqueio atrioventricular congênito 2 2,2

Outras anomalias 8 8.9

Total 90 100

de São Paulo, e, a partir de 2012 atendendo, também, outras 
regiões do país. Além do atendimento assistencial, o programa 
vai investir em capacitação de médicos nas áreas de diagnóstico 
pré-natal de malformações, terapia intensiva cardiológica 
e cirurgia cardíaca pediátrica, e pretende criar registros de 
cirurgia cardíaca neonatal e cateterismos cardíacos, com o 
objetivo de obter um panorama das condições do atendimento 
das cardiopatias congênitas em nosso País.

Figura 1. Ecocardiograma realizado na UTI de neonato portador de 
transposição simples das grandes artérias na 4ª hora de vida, demons-
trando em A) imagem obtida no plano subcostal mostrando que o septo 
interatrial é praticamente íntegro; B) balão de Rashkind insuflado no 
átrio esquerdo durante a atriossptostomia realizada à beira do leito; C) 
imediatamente após a abertura do septo, demonstrando uma grande 
comunicação interatrial com livre passagem de fluxo do átrio esquerdo 
para o átrio direito. AD, átrio direito; AE, átrio esquerdo.
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Anormalidades do ritmo e frequência cardíaca são comumente 

encontradas na vida pré-natal. A maioria das arritmias 

ocorre devido a batimentos atriais ectópicos. Bradicardia 

ou taquicardia sustentada, que cursam com risco de vida e 

morbidade e mortalidade fetal e neonatal, são menos fre-

quentes. Ecocardiografia Modo M e Dopplerecocardiografia 

têm significativa importância no diagnóstico das arritmias 

simples e complexas do feto e monitoração do tratamento 

pré-natal. Recentes avanços, como a Dopplerecocardiografia 

tecidual e a magnetocardiografia, têm adicionado recursos, 

melhorando o entendimento da fisiopatologia dos distúrbios 

do ritmo cardíaco. Informações obtidas com estes méto-

dos contribuem para estabelecer o prognóstico, manuseio, 

tratamento, planejamento do parto e programação da assis-

tência pós-natal. O diagnóstico e tratamento das arritmias 

constituem um dos grandes avanços da Cardiologia Fetal. 

Este artigo revisará as modalidades diagnósticas disponíveis 

para avaliação do ritmo cardíaco fetal, tipos de arritmias, 

impacto no resultado pré e pós-natal e opções de tratamento 

medicamentoso materno-fetal.
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ARRITMIA CARDíACA FETAL: EVOLUÇÃO NO DIAGNóSTICO E TERAPÊUTICA

Abnormalities of cardiac rhythm and heart rate are common 

in prenatal life. The majority of these arrhythmias are due to 

atrial ectopic beats. Sustained bradycardia and tachycardia 

which causes life threatening and high mortality and morbi-

dity are less frequent. M mode and pulsed and color Doppler 

echocardiography have a major role in the diagnosis of sim-

ple and complex fetal arrhythmias and in the monitoring of 

prenatal treatment. Recent advances such as tissue Doppler 

imaging and magnetocardiography have added helpful means 

in order to better understand the cardiac rhythm abnormalities. 

Information from these methods made possible to establish 

prognosis, management, and treatment, planning of labour 

and postnatal care. Diagnosis and treatment of arrhythmias 

constitute a major advance in Fetal Cardiology. This article 

will review the diagnostic modalities currently available for 

the assessment of fetal rhythm abnormalities and the various 

types of fetal arrhythmias as well as their impact on fetal and 

neonatal outcome and therapeutic feto-maternal options.
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As arritmias fetais podem ser definidas como altera-
ções da frequência ou do ritmo cardíaco que não 
estão associados a contrações uterinas1. É importante 

distinguir variações na frequência cardíaca que ocorrem 
devido a fatores externos ao coração fetal (resposta fisiológica) 
daquelas que se originam primariamente por distúrbio do ritmo 
cardíaco.

Taquicardia ou bradicardia sinusal é um importante 
indicador de doença extracardíaca e condição fetal.

 Anormalidades do ritmo cardíaco são comumente 
encontradas em cerca de 1% das gestações, sendo uma das 
indicações mais frequentes de referência para ecocardiografia 
fetal2. A maioria delas é benigna e sem consequências para 
o bem-estar do feto. Distúrbios graves do ritmo cardíaco, 
como taquicardia supraventricular, flutter atrial, taquicardia 
ventricular e bloqueio atrioventricular total são menos fre-
quentes. Nestas situações, preciso diagnóstico, manuseio ade-
quado e terapêutica efetiva contribuem para obtermos melhores 
resultados. Alta morbidade e mortalidade na presença de 
hidropisia, como manifestação de insuficiência cardíaca fetal, 
indicam a necessidade de terapia urgente, manejo em ambiente 
hospitalar, eventual procedimento fetal invasivo e suporte de 
unidade de terapia intensiva neonatal.

AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA E RITMO CARDíACO

A frequência cardíaca fetal é regular e está entre 100 e 
180 batimentos por minuto (bpm). Frequência cardíaca pode 
ser normal, rápida e lenta e o ritmo cardíaco, regular ou irre-
gular. Como não dispomos do registro da atividade elétrica 
fetal pela eletrocardiografia, a análise do ritmo e frequência 
cardíaca é realizada por meio da ecocardiografia4,5. Esta téc-
nica determina a sequência mecânica das sístoles atriais com 
as ventriculares, sendo possível a inferência dos fenômenos 
elétricos. O ritmo cardíaco é avaliado pelo sincronismo entre 
a contração atrial e ventricular. Avaliação ecocardiográfica 
bidimensional permite a análise da anatomia, excluindo ano-
malias estruturais cardíacas. Quantitativa avaliação com a 
ecocardiografia Modo M, Doppler pulsátil, colorido e tecidual 
fornece informações importantes no diagnóstico do ritmo e 
avaliação funcional cardíaca. É importante evidenciar altera-
ções como dilatação de câmaras, redução da contratilidade, 
acúmulo de líquidos (derrame pericárdico, pleural, ascite ou 
edema subcutâneo). A seguir, descreveremos os métodos de 
diagnóstico disponíveis para avaliação da frequência e ritmo 
cardíaco fetal.

ECOCARDIOGRAFIA MODO M
Este é o método de mais fácil execução, ou seja, a aná-

lise do traçado ecocardiográfico unidimensional fetal (Eco M). 
Análise do ritmo cardíaco, medidas da frequência cardíaca, in-
tervalos de tempo, eventos do ciclo cardíaco e, em particular, o 
sincronismo entre a contração atrial e ventricular são obtidos6,7. 
Para obtenção do traçado, a imagem cardíaca é visualizada com 

a ecocardiografia bidimensional e o cursor do modo M colocado 
nas estruturas cardíacas a serem insonadas. Atividade atrial e 
ventricular são registradas simultaneamente e o tempo entre 
elas, analisados. Registro da atividade atrial requer que o cursor 
seja insonado na parede atrial com um ângulo suficiente para 
obtenção de uma onda atrial. Atividade ventricular deve ser 
registrada tanto por traçado do movimento da parede ventricular 
ou com o cursor nas valvas arteriais (Figura 1). Neste último 
exemplo, a abertura das valvas arteriais corresponde ao início 
da ejeção ventricular.

DOPPLER ECOCARDIOGRAFIA

Com este método, obtemos a sequência da contração 
atrioventricular pela análise dos fluxos cardíacos fetais8,9. Para 
a insonação do Doppler pulsado (DP), a amostra de volume 
é posicionada, usualmente, entre as vias de entrada e saída 
ventricular esquerda, captando, simultaneamente, os fluxos 
mitral e aórtico.

 A onda espectral da valva mitral caracteriza-se por onda 
E (enchimento passivo ventricular) e onda A (contração atrial), 
seguida do fluxo aórtico10,11.

Outro local adequado para obter este traçado é entre 
uma artéria e veia central. Mais recentemente, trabalhos 
demonstram a sequência atrioventricular pelo Doppler 
pulsado obtendo fluxos na veia cava superior (em que a onda 
reversa correspondente à atividade atrial) e aorta ascendente 
(representando a atividade ventricular) no corte dos três vasos12. 
No feto com ritmo sinusal, fluxo bifásico anterógrado na veia 
cava superior é precedido por um rápido pico de fluxo reverso 
da contração atrial. O início do fluxo reverso corresponde 
em tempo ao início da contração atrial e o início do fluxo 
anterógrado na aorta adjacente corresponde ao início da ejeção 

Figura 1. Ecocardiografia Modo M colorida de feto com 30 semanas 
de gestação. O cursor do Modo M interseciona a aorta e o átrio esquer-
do, obtendo-se contrações atriais (CA) e ventriculares (CV). Nota-se 
a presença de contrações atriais prematuras (EA) alternando-se com 
um batimento normal – bigeminismo atrial.
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ventricular. O padrão de fluxo obtido na artéria pulmonar e na 
veia adjacente é similar com o fluxo venoso reverso durante 
a contração atrial.

Na presença de ritmo sinusal, os intervalos entre o início 
da contração atrial e ventricular (intervalo A-V) são obtidos 
pelo Doppler pulsado13. Este é equivalente ao segmento PR do 
eletrocardiograma. Quando o ritmo cardíaco não é sinusal, é de 
difícil interpretação, porque a contração atrial ocorre durante 
a sístole ventricular e não será detectável no traçado de via de 
entrada ventricular.

ELETROCARDIOGRAMA FETAL

A obtenção do eletrocardiograma fetal é feita por meio 
do registro da atividade elétrica fetal no abdômen materno e foi 
relatada e introduzida há cerca de uma década14. A dificuldade 
desta técnica envolve a habilidade em isolar sinais elétricos 
fetais dos sinais elétricos maternos. Os sinais eletrocardiográ-
ficos fetais são prejudicados pela interferência vinda de uma 
maior atividade elétrica do coração materno. Apesar de vários 
métodos terem sido desenvolvidos para subtrair o maior sinal 
do eletrocardiograma materno, a qualidade do eletrocardiogra-
ma fetal não é suficiente para o diagnóstico e manuseio das 
arritmias15. Estudos nesta área estão em desenvolvimento e, 
portanto, melhoramentos tecnológicos irão, em futuro próximo, 
sem dúvida, facilitar o uso de eletrocardiograma fetal no diag-
nóstico e conduta das arritmias.

DOPPLER ECOCARDIOGRAFIA TECIDUAL

Dopplerecocardiografia Tecidual (DT) é uma nova 
técnica que permite a análise segmentar do movimento da 
parede (velocidade miocárdica) em uma determinada área 
do coração fetal durante o mesmo ciclo cardíaco16. Esta 
técnica produz um código de mapa de cores das estruturas 
cardíacas e seus movimentos. Tem vantagem sobre a Doppler 
ecocardiografia pulsátil na avaliação da cronologia dos eventos 
sistólicos atriais e ventriculares. Avaliação dos intervalos de 
tempo AV pela Dopplerecocardiografia é indireta, derivada da 
análise dos fluxos cardíacos, os quais são influenciados pelas 
condições de pré e pós-carga, propriedades intrínsecas do 
miocárdico, frequência cardíaca e propagação da onda17,18. Pela 
amostra do movimento da parede atrial e ventricular, o Doppler 
tecidual fornece precisamente as medidas do intervalo cardíaco 
e velocidades das paredes cardíacas.

MAGNETOCARDIOGRAFIA

Magnetocardiografia (MCG) é o registro de um campo 
magnético produzido pela atividade elétrica do coração fetal, 
usando a média de sinais para gerar ondas que são similares 
àquelas obtidas pelo eletrocardiograma. Limitações desta 
técnica incluem a falta de disponibilidade em muitos centros e a 
necessidade de uma sala com proteção para campo magnético19. 

É potencialmente um método útil na avaliação da 
atividade elétrica fetal e pode definir eventos elétricos no 

coração fetal com arritmia que outros métodos não identificam. 
Porém, o uso é restrito a poucos centros nos quais a técnica está 
disponível, tornando-se o acesso limitado20,21.

CLASSIFICAÇÃO DAS ARRITMIAS FETAIS

Classificação das arritmias cardíacas no neonato, criança 
e no adulto é baseada em critérios eletrocardiográficos. Desde 
que esta técnica não está disponível no feto, a avaliação para 
classificação das arritmias fetais é derivada de informações 
obtidas pela ecocardiografia bidimensional, Modo M, Doppler 
pulsátil e tecidual. Arritmias cardíacas fetais são classificadas 
dentro de três grupos: ritmo cardíaco irregular, bradiarritmias 
(abaixo de 100 bpm) e taquiarritmias (acima de 180 bpm).

RITMO CARDíACO IRREGULAR

Encaminhamento das gestantes para avaliação 
ecocardiográfica fetal devido à detecção de irregularidade do 
ritmo cardíaco no ultrassom obstétrico de rotina ou com o sonar 
na consulta obstétrica de pré-natal é extremamente comum.

Extrassístoles atriais se constituem o achado anormal 
mais frequente durante o estudo ecocardiográfico.

ExTRASSíSTOLES

A causa mais frequente de distúrbio do ritmo cardíaco 
na vida pré-natal é a contração atrial prematura ou extras-
sístole atrial (EA). O lugar de origem mais comum são os 
átrios (extrassístole atrial), mas pode ter origem também nos 
ventrículos (extrassístole ventricular) (EV).

Estas ocorrem mais comumente no terceiro trimestre 
de gestação e são benignas. Algumas vezes, são encontradas 
durante o exame de ultrassom obstétrico de rotina entre 20-23 
semanas de gestação. Raramente são encontradas no primeiro 
trimestre (11 a 14 semanas).

O diagnóstico ecocardiográfico é baseado na 
identificação de uma atividade atrial precoce, seguida por 
uma atividade ventricular (Figura 1). A presença de bi e 
trigeminismo (Figura 2), de pausas compensadoras ou de salvas 
também é reconhecida pelos mesmos critérios.

EA podem ser conduzidas ou bloqueadas, ou seja, o 
batimento atrial ectópico não conduz para os ventrículos. O 
estímulo elétrico chega ao nó atrioventricular em seu período 
refratário e, portanto, não é conduzido para os ventrículos. Isto 
ocasionará uma bradicardia regular, com frequência ventricular 
abaixo de 100 bpm. Esta situação resolver-se-á espontane-
amente, sem alteração hemodinâmica, e poderá ser difícil 
distinguir de um bloqueio AV 2:1. Regular ou irregular bradi-
cardia ventricular resultante de batimentos atriais bloqueados 
têm sido frequentemente mal interpretadas no traçado de 
cardiotocografia como distress fetal, levando, algumas vezes, 
a inapropriado parto prematuro.

Em raras ocasiões, o batimento prematuro é de origem 
ventricular ou extrassístole ventricular (EV). Esta manifestará 
como contração ventricular ou ejeção precoce. O diagnóstico 
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ecocardiográfico é caracterizado por um batimento ectópico 
ventricular sem atividade atrial a ele relacionada.

A maioria das EA ou EV no feto cursa com anatomia 
cardíaca normal. EA são associados com cardiopatia con-
gênita em até 1% dos casos22. Cardiopatias estruturais com 
sobrecarga volumétrica dos átrios, como anomalia de Ebstein, 
podem cursar com extrassístoles. Alguns trabalhos relatam a 
associação de extrassístoles atriais e redundância da valva do 
forame oval23.

Extrassístoles atriais ou ventriculares não cursam com 
descompensação cardíaca, mesmo quando são frequentes. 
Fetos com EA têm risco aumentado de subsequente taquicar-
dia supraventricular24. Nas EA bloqueadas, o risco é maior 
e a presença de descompensação cardíaca deve alertar para 
a possibilidade de taquicardia supraventricular intermitente. 
Avaliação semanal do ritmo cardíaco pela ecocardiografia 
deve ser realizada até o desaparecimento da EA até o parto25,26.

Fetos sob tratamento antiarrítmico para taquicardia 
supraventricular algumas vezes exibem EA no início da 
conversão para ritmo sinusal. Possível explicação para este 
fato é que o batimento ectópico, devido à ativação retrograda 
vinda do átrio, via um feixe anômalo, aborta o início de uma 
taquicardia supraventricular de reentrada.

CONDUTA E MANUSEIO

Nenhuma terapia é necessária nos casos de bati-
mento atrial ou ventricular ectópico e a maioria desaparece 
espontaneamente durante a gestação ou no período neonatal. 
É recomendável que a gestante não ingira excitantes como 
cafeína, Coca-Cola e drogas simpaticomiméticas (salbuta-
mol). Também é recomendável parar de fumar (nicotina e ou 
outras drogas) e de usar vasoconstrictores nasais.

Seguimento semanal ou a cada duas semanas, para 
monitorizar a frequência cardíaca fetal e o ritmo, principalmente 

na vigilância de algum desenvolvimento de taquicardia fetal 
sustentada, que necessitará terapia medicamentosa. Quando EA 
são frequentes até o parto, recomenda-se realização de ECG 
no período neonatal para excluir alteração eletrocardiográfica 
tipo pré-excitação.

BRADICARDIA FETAL

Bradicardia no feto é geralmente definida como 
frequência cardíaca abaixo de 100 bpm.

BRADICARDIA SINUSAL 
Ritmo com sequência atrioventricular 1:1 e frequência 

cardíaca abaixo de 100 bpm.
Usualmente secundária a modificações do tônus vagal, 

devido à imaturidade do sistema nervoso simpático. Pode ocor-
rer durante o exame de ultrassom obstétrico ou ecocardiográfico 
diminuição da frequência cardíaca ou, por vezes, assistolia, 
seguida de um rápido aumento na frequência cardíaca.

Outras causas: hipoxia fetal, hipotensão materna e uso 
de propanolol e reserpina.

DISFUNÇÃO DO Nó SINUSAL

Disfunção do nó sinusal no feto é comum no isomerismo 
atrial esquerdo. Nesta patologia, o nó sinusal tem posição e 
função anormal, com uma frequência cardíaca mais lenta. 
Achados anatômicos incluem a interrupção da veia cava inferior 
e presença da veia ázigos visibilizada na projeção transversa 
do abdome fetal. Frequência cardíaca é tipicamente entre 80 
e 120 bpm.

Disfunção do nó sinusal é distinto de bloqueio 
atrioventricular total; porém, ambos podem ocorrer com 
isomerismo atrial esquerdo.

BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR 1º GRAU

Este grau de bloqueio não causa bradicardia, mas é um 
precursor do bloqueio de 2º e 3º grau.

A frequência cardíaca fetal é normal, mas o inter-
valo de tempo entre a contração atrial e ventricular está 
prolongado. O intervalo AV corresponde ao segmento PR do 
eletrocardiograma. Este intervalo é medido pelo Doppler e 
usado para predizer se o feto está em risco de desenvolver um 
bloqueio na presença de doença autoimune27. Inclui a fase de 
contração isovolumétrica dos ventrículos e é mais longo que 
o intervalo PR elétrico. Valor normal para o intervalo AV é 
de 120 + 20 mseg quando medido na região das valvas mitral 
e aórtica28. A média é de 80 a 140 mseg. Prolongamento do 
intervalo AV além do limite superior da normalidade foi 
observado em 30% dos fetos com gestações com anticorpos an-
tiSSA e RO29. Apesar destes achados, não existem marcadores 
confiáveis para predizer se o feto irá desenvolver um bloqueio 
na presença de anticorpos antiSSA.

Figura 2. Doppler ecocardiografia  de feto com 37 semanas de 
gestação. Nota-se a presença de contrações atriais prematuras (EA) 
alternando-se a cada 2 batimentos normais – trigeminismo atrial.
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BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR 2º GRAU

Bloqueio 2º grau (BAV 2º) é o tipo de bloqueio no 
qual alguns batimentos atriais não são transmitidos e con-
duzem alternadamente para os ventrículos. Frequência ven-
tricular é metade da atrial. Nesta condição, existe a relação 
fixa entre batimentos atriais e ventriculares. O diagnóstico 
diferencial é com extrassístoles atriais bloqueadas e bloqueio 
atrioventricular total. Bloqueio do 2º grau indica uma doença 
do tecido conectivo materno.

BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR TOTAL

No bloqueio atrioventricular total (BAVT), não existe 
condução do estímulo elétrico dos átrios para os ventrículos. 
A contração ventricular é independente da contração atrial e 
depende unicamente de um escape intrínseco dos ventrículos. 
O ritmo cardíaco é irregular e a freqüência cardíaca varia entre 
40 e 60 bpm. Existe completa dissociação entre a contração 
atrial e ventricular (Figura 3).

desfavorável. Frequência atrial e ventricular podem diminuir 
progressivamente, resultando em hidropisia fetal e, quando isto 
ocorre, o óbito fetal é frequente.

No BAVT autoimune, anticorpos anti RO e SSA são 
encontrados no sangue materno. Patogênese decorre de resposta 
inflamatória com injúria ao miocárdio e ao tecido de condução 
em fetos susceptíveis a anticorpos circulantes materno. Somente 
uma minoria destas gestantes tem previamente diagnosticada 
uma doença do tecido conectivo materno34,35.

Anticorpos anti RO e SSA começam a atravessar a 
placenta com 16 semanas de gestação e não é usual detectar o 
bloqueio antes de 18 semanas. Tendo atravessado a placenta, os 
anticorpos irão ligar-se aos cardiomiócitos fetais e será iniciado 
um processo inflamatório no tecido de condução, resultando 
em progressiva apoptose, substituída por tecido fibroso e perda 
da função. Existe um substrato de susceptibilidade individual 
para o desenvolvimento dos bloqueios. Situações em gêmeos 
monocoriônicos respondem diferentemente aos anticorpos 
maternos com um gemelar desenvolvendo BAVT e o outro não.

Injuria cardíaca inclui achados como disfunção 
miocárdica, miocardiopatia, fibroelastosis endocárdica e 
anormalidades do tecido conectivo. Miocardiopatia dilatada, 
apesar do implante de marca-passo ser realizado em tem-
po adequado, é vista em até 11% das crianças com BAVT 
autoimune36.

Substrato anti-inflamatório deste processo justifica o uso 
de esteroides para prevenir a progressão do bloqueio. Tentativas 
têm sido realizadas para predizer o início do bloqueio, sendo 
indicado o tratamento precocemente. Gestações com risco 
podem ser intensivamente monitorizadas desde 18 semanas de 
gestação até o termo. Aumento no intervalo AV no Modo M 
ou Doppler indica bloqueio do 1º grau ou início de bloqueio 
do 2º grau.

Qualquer beneficio do tratamento com uso prolongado 
com esteroides na possível prevenção do bloqueio deve ser 
avaliado, principalmente em relação a efeitos colaterais no feto. 
Na maioria dos casos com BAV e associação com anticorpos 
maternos, o tratamento com esteroides tem demonstrado 
melhora da função cardíaca fetal; porém, nenhuma alteração 
no ritmo cardíaco.

 Com o BAVT estabelecido, existe sempre discreta 
cardiomegalia, a qual aumentará se desenvolver hidropisia. 
Discreto derrame pericárdico é comum e deve ser monitorizado. 
Pode haver aumentada ecogenidade dos átrios e ventrículos e 
não necessariamente está associada com um pior prognóstico.

Na minha experiência alguns casos de BAVT e anatomia 
cardíaca normal, nos quais dosagem de anticorpos maternos 
estavam negativas durante a gestação, positivaram alguns anos 
depois da gestação.

CONDUTA E MANUSEIO NOS BAVT
O prognóstico do BAVT varia de acordo com o estado 

clínico, idade gestacional e associação com malformações 

Figura 3. Ecocardiografia Modo M colorida de um feto com bloqueio 
atrioventricular total.  Contrações atriais (CA) ocorrem com uma 
frequência normal e regular (140 bpm). Contrações ventriculares 
(CV) são demonstradas pela seta ocorrem com frequência de 54 bpm 
dissociadas da contração atrial.

BAVT está associado a uma malformação estrutural 
cardíaca em 40% dos casos. Os restantes 60% são associados 
com doença do tecido conectivo30,31. BAVT ocorre em cerca 
de 1:11.000 nascidos vivos na população geral e em 1% a 2% 
de nascidos vivos de gestações com anticorpo SSA ou RO32,33.

Cardiopatias congênitas mais frequentemente associadas 
são: isomerismo atrial esquerdo, transposição corrigida de 
grandes artérias e ventrículo único esquerdo tipo dupla via 
de entrada. Nestas patologias, o BAVT está presente desde 
o primeiro trimestre de gestação e pode progredir durante a 
vida fetal e pós-natal. BAVT associado a isomerismo atrial 
esquerdo e defeito atrioventricular septal tem um prognóstico 
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estrutural cardíaca. Quando a hidropisia é evidente e existe 
malformação estrutural cardíaca, o prognóstico é geralmente 
ruim, com um grande risco de óbito intrauterino ou neonatal.

 O prognóstico no BAVT isolado sem anormalidades 
estruturais cardíacas e sem hidropisia é melhor. O uso de 
marca-passo será analisado de acordo com a necessidade 
clínica. Para um feto que tenha viabilidade e está com a função 
cardíaca deteriorando-se, o parto e a colocação de marca-passo 
pós-natal é considerada. Apesar do implante de marca-passo, a 
deterioração da função ventricular pode persistir e os resultados 
são ruins e o prognóstico é limitado.

Não existem estudos que demonstrem efetivamente que 
medicações ou procedimentos intraútero podem influenciar po-
sitivamente o curso desta doença. Deterioração da função car-
díaca nos fetos com BAVT está associada com uma miocardite 
autoimune e o uso de terapia com esteroides é racional37.

Tratamento em gestações com BAVT autoimune com 
esteroides ou betametazona têm sido efetivos e mostrado 
aumento na sobrevivência em 1 ano de 47% para 95%, quando 
usados sistematicamente38. Efetivo tratamento resulta do efeito 
anti-inflamatório dos esteroides que atravessam a placenta. O 
que podemos relatar é que não há melhora dos distúrbios de 
condução, mas observamos melhora na função cardíaca e, em 
alguns casos, resolução da hidropisia fetal. Compartilhamos 
estes dados com outros autores, pois tivemos uma gestante com 
26 semanas de gestação e BAVT autoimune com resolução da 
hidropisia após uso de esteroides. Guidelines intraútero para o 
tratamento com esteroides têm sido estabelecidas39.

Drogas betassimpaticomiméticas, como salbutamol ou 
terbutalina, têm sido administradas como terapia transplacentária 
para aumentar a frequência cardíaca no bloqueio atrioventricular 
total. Apesar de significante aumento ser obtido em curto pe-
ríodo de tempo, tolerância fetal à droga se desenvolve rapi-
damente. Maiores doses são sempre necessárias, as quais não 
são facilmente toleradas pela gestante e a manutenção de doses 
cada vez mais altas torna-se impraticável.

Considerações devem ser feitas ao apropriado método e 
local para o parto40. O tipo de parto dependerá da experiência do 
obstetra envolvido. Parto normal pode ser contemplado quando 
a variabilidade do ritmo permite uma monitorização. Contudo, 
a maioria dos obstetras prefere indicar o parto cesárea, devido 
à dificuldade em monitorizar os batimentos cardíacos durante 
o parto. A cardiotocografia não é o método confiável para 
orientação em relação ao ritmo cardíaco fetal. O parto deverá 
ser realizado em centro que tenha disponibilidade implante do 
marca-passo, apesar de que, na maioria dos casos, este tipo de 
conduta não é necessário no período neonatal.

SíNDROME QT LONGO

Existem poucos relatos de casos com síndrome de QT 
longo na vida pré-natal41,42. Em um deles, foi diagnosticado 
persistente bradicardia com 12 semanas de gestação durante o 
exame de ultrassom de 1º trimestre. Anatomia cardíaca normal, 

intervalo PR normal e nenhuma evidência de anticorpos anti 
RO e SSA maternos. Frequência atrial e ventricular com 80 
bpm. Feto desenvolveu-se normalmente durante a gestação 
e no período pós-natal tinha uma síndrome do QT longo, 
necessitando implante de marca-passo.

Síndrome do QT longo é sugerida na presença de 
história familiar ou quando existem períodos intermitentes de 
taquicardia ventricular com bloqueio 2:1. Características da 
bradicardia sinusal ocorrem com condução atrioventricular 1:1 
e frequência atrial lenta.

TAQUICARDIA FETAL

A frequência cardíaca diminui progressivamente com 
o progredir da idade gestacional. No embrião humano de oito 
semanas de gestação, é cerca de 175 bpm; com 20 semanas, 140 
bpm, e 130 bpm no termo. É importante distinguir entre uma 
taquicardia causada por resposta a influências externas sobre 
o coração, da taquicardia resultante de um distúrbio elétrico 
próprio do sistema de condução.

TAQUICARDIA SINUSAL

Ritmo cardíaco com condução 1:1 e frequência cardíaca 
acima de 160 bpm. Não é comum uma taquicardia sinusal 
exceder 180 bpm. Geralmente, é consequência de estimulação 
adrenérgica e isoladamente não tem significado patológico.

Causas: infecção materna ou fetal, febre e ansiedade 
materna, hipovolemia, choque,  hipertireoidismo, ingestão 
materna de atropina.

TAQUICARDIA SUPRAVENTRICULAR

Taquicardia supraventricular é caracterizada por 
uma taquicardia cuja origem está nos átrios. São muito mais 
frequentes que aquelas de origem ventricular. A origem de 
uma taquicardia supraventricular pode ser de um foco ectópico 
dentro do tecido atrial juncional, ou de um circuito de reentrada 
dentro dos átrios ou mais comumente de um circuito de reentra-
da entre átrios e ventrículos. Diferenciação deve ser realizada 
entre a taquicardia supraventricular com condução atrioven-
tricular 1:1 (frequência atrial igual à frequência ventricular) e 
aqueles com algum grau de bloqueio atrioventricular, comu-
mente com condução 2:1, como encontrada no flutter atrial. 
Taquicardia supraventricular é a forma mais comum e este 
termo é, algumas vezes, inapropriado porque por definição 
inclui, também, o flutter atrial, a fibrilação atrial e a taquicardia 
sinusal.

Em qualquer tipo de taquicardia supraventricular 
achados ecocardiográficos, como discreta cardiomegalia e 
regurgitação tricuspídea e mitral, são encontrados. Apesar de 
regurgitação valvar ser mais comum em fetos com hidropisia 
fetal, a presença destes achados não indica necessariamente 
que o feto desenvolverá uma hidropisia.
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Taquicardia Supraventricular com condução 1:1
No feto com taquicardia supraventricular com 

condução 1:1, a frequência atrial típica está usualmente entre 
240 a 260 bpm, apesar de termos também frequência entre 
200 e 280 bpm. Por definição, frequências atriais e ventriculares 
são iguais e a contração atrial e ventricular tem uma relação 
fixa entre elas43,44 (Figura 4). Este achado é demonstrado na 
ecocardiografia Modo M, com o cursor insonando a parede 
atrial e ventricular ou através do átrio e a valva aórtica. A 
maioria das taquicardias deste tipo é um circuito de reentrada 
atrioventricular.

vação atrial retrógrada segue depois de uma ativação ventricular 
precoce e o intervalo VA está encurtado (VA/AV<1). Na vida 
pós-natal, isto gera uma onda Pretrógrada tipicamente dentro do 
complexo QRS do eletrocardiograma. Em taquicardia juncional 
recíproca, o feixe acessório conduz excepcionalmente lento e a 
ativação atrial ocorre muito tardiamente, uma onda P retrógada 
no eletrocardiograma origina-se próximo ao QRS e o intervalo 
VA é longo (VA/AV>1)45.

Sinais de descompensação cardíaca (hidropisia fetal), 
como ascite, edema subcutâneo, derrame pericárdico, pleural 
e polihidramnio, podem ocorrer (Figura 5).

Figura 4. Ecocardiografia Modo M colorida. Nota-se a presença de 
contrações atriais (CA) sincrônicas com contrações ventriculares 
(CV), com condução 1:1, frequência atrial e ventricular de 277 bpm.

Caso clássico é a Síndrome de Wolf Parkinson White. 
Esta é caracterizada por feixe anômalo atravessando o nódulo 
atrioventricular permitindo uma conexão elétrica entre o átrio 
e o ventrículo. A condução ocorre em direção anterógrada ao 
nó atrioventricular, mas quando o músculo ventricular torna-se 
excitado, o feixe anômalo fica ativado e conduz retroativamente 
para o átrio. O atraso da excitação retornando ao lado atrial do 
nó atrioventricular permite o nó AV recuperar o seu período 
refratário e conduzir o impulso para os ventrículos e continuar 
o ciclo. Taquicardia de reentrada pode ocorrer em associação 
com vários tipos de feixe anômalo e também na ausência de 
um separado feixe anômalo, onde o trato dentro do nó AV tem 
propriedades suficientes para permitir um circuito de reentrada 
ser mantido.

Características da taquicardia de reentrada são a 
frequência cardíaca regular e constante e o início e término 
da taquicardia é abruto (Figura 4). Raramente taquicardia 
supraventricular com condução 1:1 ocorre por um mecanismo 
outro que reentrada AV como uma taquicardia atrial ectópica.

Para melhor entendimento do mecanismo da taquicardia 
supraventricular, estimam-se os intervalos VA e AV usando 
a ecocardiografia Modo M e Doppler. Em uma taquicardia de 
reentrada, tal como a Síndrome de Wolf Parkinson White, ati-

Figura 5. Corte transversal do abdome de feto com 25 semanas. 
Nota-se uma imagem hipoecogênica na cavidade abdominal (ascite) 
e edema subcutâneo em parede abdominal caracterizando a hidro-
pisia fetal. Em feto com taquicardia supraventricular exemplificado 
na Figura 4.

FLUTTER ATRIAL

Flutter atrial origina-se de um circuito de reentrada 
restrito aos átrios. O ritmo é regular, com uma frequência atrial 
de quase 500 bpm ou até mais alto (Figura 6). O nó AV é incapaz 
de conduzir em uma frequência tão alta e alguns batimentos 
de flutter serão bloqueados com uma frequência ventricular de 
exatamente metade da atrial (cerca de 240-250 bpm). A relação 
entre a atividade atrial e a ventricular pode ser demonstrada no 
Modo M ou pelo Doppler arterial e venoso.

FIBRILAÇÃO ATRIAL

Fibrilação atrial ocorre raramente a nível pré-natal. É 
caracterizada por uma rápida e desorganizada atividade atrial, 
com uma frequência mais lenta e condução irregular para os 
ventrículos.

TAQUICARDIA VENTRICULAR

Taquicardia ventricular é rara no feto e o diagnóstico 
é realizado pelo traçado do Modo M e Doppler pulsátil. 
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Neste tipo de taquicardia, a frequência ventricular é maior 
que atrial.Características desta arritmia é que a frequência 
ventricular (200 bpm) tende a ser mais lenta que a taquicardia 
supraventricular (240 bpm).

MANUSEIO E CONDUTA NAS TAQUICARDIAS

A natureza e o mecanismo de um distúrbio do ritmo 
cardíaco devem ser avaliados pelos métodos descritos 
anteriormente antes de iniciar qualquer tratamento. Conduta 
expectante é uma opção quando a taquicardia é intermitente ou 
transitória. Monitorização periódica e frequente é requerida no 
manuseio das taquicardias, podendo haver uma descompensação 
cardíaca rápida e deteriorar o estado clínico, sendo mais difícil 
o controle com drogas. Uma vez que a hidropisia está instalada, 
o tratamento transplacentário é menos efetivo e, em algumas 
situações, a administração de medicação via cordocentese 
(veia umbilical) se faz necessário. Para um feto com taquicardia 
importante sem hidropisia e próximo ao termo (> 36 semanas), 
a opção do parto e tratamento extrauterino deve ser considerada. 
Contudo, para um feto com hidropisia e pré-termo, os riscos 
de um parto são consideráveis e o tratamento transplacentário 
é sempre a melhor opção. Decisão sobre o melhor tratamento 
em um caso individual dependerá do estado clínico da gestante, 
do feto, da idade gestacional, do tipo de arritmia, resultados 
no manuseio de drogas na terapia pré- natal e experiência da 
equipe de cardiologia e medicina fetal.

A terapia é administrada via oral para a mãe 
(terapia transplacentária) e ou diretamente para o feto via 
veia umbilical, através de cordocentese. Há relato na litera-
tura do uso de drogas via intramuscular46. O uso de digoxina 
intramuscular, particularmente no neonato e crianças, não 
fornece níveis séricos da droga confiáveis e, por este motivo, 

não é uma via recomendada no tratamento das taquiarritmias 
fetais.

A terapêutica direta para o feto é indicada nos fetos 
hidrópicos e em que a via transplacentária não foi efetiva, não 
havendo resposta terapêutica, com piora do quadro clínico. Os 
riscos para o feto são significantes, principalmente pelo estado 
crítico de descompensação cardíaca em que encontram estes 
pacientes. Riscos da cordocentese podem ser: infecção ovular, 
rotura prematura de membranas ovulares, óbito fetal intraútero, 
descolamento prematuro de membranas e ou de placenta, 
hemorragia do cordão umbilical, trabalho de parto pré-termo.

DIGOxINA

Digoxina é droga de primeira linha para tratamento 
das taquicardias supraventriculares. Absorção da droga está 
diminuída e a eliminação e volume sanguíneo aumentado na 
gestação, sendo necessárias doses maiores que na paciente 
não grávida. Início da dose é de 0,75 mg/dia. Alguns autores 
preferem iniciar com uma sobrecarga de 1,5 a 2 mg nas primei-
ras 24 horas, mas esta não é a minha prática. Também experi-
ência de outros centros, como o Guy´s Hospital, compartilham 
com esta conduta47. Com dose de 1,5 a 2 mg/dia, as gestantes 
têm comumente náuseas, vômitos e mal-estar gástrico. Em caso 
de náuseas, não está indicada a suspensão do medicamento; po-
rém, o aparecimento de visão borrada e alterações na percepção 
de cores estão associados com níveis séricos tóxicos. Início 
da dosagem sérica materna de digoxina deve levar alguns dias 
após a administração da droga e níveis séricos somente refletem 
níveis teciduais 6-8 horas após a ingestão de cada dose.

Níveis séricos maternos devem permanecer entre 
1,6 e 2,5 ng/l. Resposta clínica à digoxina pode levar de uma 
semana a mais e limitada transferência placentária ocorre nos 
fetos com hidropisia. Por esta razão, não se deve administrar 
isoladamente esta droga em fetos hidrópicos e, em alguns casos, 
bolus via veia umbilical é necessário48.

FLECANIDE

Flecanide é um antiarrítmico classe I (estabilizador de 
membrana). Transferência placentária é boa, mesmo em fetos 
hidrópicos diferentemente da digoxina. Resposta clínica do 
flecanide no feto é geralmente mais rápida que a digoxina, 
mas são necessários alguns dias para ter um adequado efeito 
terapêutico49.

Desvantagem do flecanide é que em certas circunstâncias 
tem importante efeito pro-arrítmico. Não há relatos na li-
teratura de efeito pró-arrítmico na gestante no contexto de 
terapia fetal transplacentária e esta questão permanece uma 
possibilidade. Antes da administração de flecanide, é impor-
tante minimizar os riscos, excluindo doença cardíaca materna 
pré-existente e monitorização dos níveis séricos maternos e 
ajustando a dose de acordo com a resposta clínica. Dose inicial 
é de 100 mg de 8/8 horas. É recomendável avaliar os níveis 
séricos de flecanide com mínimo de 3 dias após o início da 

Figura 6. Ecocardiografia Modo M colorida de um feto de 35 sema-
nas de gestação com flutter atrial e bloqueio 2:1. Contrações atriais 
(CA) são demonstradas pela seta e ocorrem com uma frequência de 
(469 bpm). Contrações ventriculares (CV) têm metade da frequência 
atrial de (234 bpm), ou seja, bloqueio 2:1.
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administração da droga e níveis séricos maternos não devem 
exceder 700 mcg/l. Na presença de boa resposta clínica, não 
aumentamos a dose baseados somente na dosagem dos níveis 
séricos. ECG materno deve ser realizado periodicamente 
durante toda a duração do tratamento e, especialmente, em 
caso de aumento da dose.

Flecanide pode reduzir a frequência do flutter atrial 
para condução 1:1. Se isto ocorre, os ventrículos terão uma 
frequência mais alta e o débito cardíaco ficará comprome-
tido, tendo tendência à indução de arritmias ventriculares. 
Recomendável nos flutter atriais que a digoxina seja sempre ad-
ministrada com flecanide, com o intuito de elevar a frequência 
do limiar para evitar condução 1:1. Esta medicação não é 
comercialmente disponível no Brasil.

SOTALOL

Sotalol pertence aos grupos de drogas antiarrítmi-
cas Classe II (betabloqueador) e Classe III (potencial de 
ação prolongado). Tem sido usado para controlar taquicardia 
supraventricular com sucesso no feto, incluindo casos com 
hidropisia fetal. Como flecanide, sotalol pode ter um efeito 
pró-arrítmico.

Em particular, sotalol prolonga o intervalo QT corrigido 
no eletrocardiograma e isto predispõe à arritmia ventricular tipo 
“torsade de pointes”. O aumento no intervalo QT é dose depen-
dente e pode ser facilmente monitorizado no eletrocardiograma 
materno. O prolongamento deste intervalo pode ser exage-
rado por interação de drogas eritromicina, claritomicina e 
domperidona. É importante que a gestante relate o uso destas 
medicações em concomitância com sotalol.

Início da dose para tratamento transplacentário é 
80 mg de 12/12 horas. Esta dose é ajustada de acordo com a 
resposta clínica materna e fetal, alterações eletrocardiográficas e 
níveis séricos disponíveis. Transferência transplacentária é boa 
até na presença de hidropisia, com níveis fetais da medicação 
muito similares aos níveis maternos.

Sotalol é relatado ser efetivo no tratamento do 
flutter atrial e também nas taquicardias supraventriculares; 
porém, não existem estudos randomizados50.

AMIODARONA

Esta droga é usada no tratamento das taquicardias fetais 
como droga de segunda linha.

 Início da administração com dose de ataque de 
1800 a 2400 mg/dia durante 7 dias. Após este período, esta 
dose será reduzida para 800mg/dia e pelas semanas posteriores. 
Uma vez que o feto está em ritmo sinusal, a dose é diminuída 
para dose de manutenção 200-400 mg/dia.

Eletrocardiograma materno deve ser repetido com 
frequência diária com particular atenção para o intervalo QT. 
Amiodarona causa hipotireoidismo no feto. Apesar deste efeito 
colateral ser reversível com o término da terapia, este efeito 
ocorre em um tempo crítico de desenvolvimento neurológico 
e efeitos neurológicos podem não ser reversíveis.

Amiodarona deve ser reservada para tratamento de 
arritmias fetais refratárias, as quais não têm respondido a 
outras opções terapêuticas e quando o feto é muito prematuro 
para o parto.

COMBINAÇõES DE DROGAS

Em princípio, o uso de combinação de drogas 
antiarrítmicas tem boa razão para ser evitado e a interação de 
drogas pode complicar a manutenção de níveis satisfatórios 
e ser difícil atribuir efeitos adversos a uma droga especifica.

Uso racional de múltiplas drogas está indicado 
no tratamento do flutter atrial com hidropisia e quando a 
monoterapia não foi efetiva na resposta terapêutica.

Isoladamente, flecanide pode reduzir a frequência do 
flutter atrial, permitindo condução 1:1 para os ventrículos, 
causando uma frequência ventricular elevada insustentável.

Digoxina reduz a frequência máxima de condução 
através do nó AV, prevenindo esta complicação. Em outras 
situações, digoxina é iniciada como primeira linha e associada 
a uma droga de segunda linha como flecanide, sotalol ou 
amiodarona.

O uso de drogas antiarrítmicas em combinação é 
também uma opção em casos não usuais e a possibilidade de 
efeitos colaterais deve ser cuidadosamente considerada, com 
tratamento supervisionado por um profissional experiente em 
cardiologia fetal.
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Nos últimos 10 anos, houve um intenso desenvolvimento da 

cardiologia invasiva fetal. Após tentativas isoladas de dilatação 

da valva aórtica intraútero em alguns centros de cardiologia 

pediátrica, o grupo de cardiologia fetal do Children’s Hospi-

tal de Boston iniciou um programa de terapêutica invasiva 

cardíaca fetal, acumulando uma experiência de mais de 140 

casos. As intervenções cardíacas intraútero ainda estão restritas 

a cardiopatias graves com alto risco de óbito neonatal ou de 

evolução para hipoplasia dos ventrículos esquerdo ou direito. 

As principais anomalias abordadas são a estenose valvar aórtica 

crítica, a síndrome de hipoplasia do coração esquerdo com 

grave restrição ao fluxo no plano atrial e a atresia pulmonar ou 

estenose pulmonar crítica com septo interventricular íntegro. 

Os procedimentos são realizados de forma percutânea por via 

transabdominal materna após bloqueio espinhal e anestesia 

fetal. Estas intervenções requerem uma equipe multidisciplinar, 

com o trabalho em conjunto de vários profissionais experientes 

nas áreas de medicina fetal, cardiologia intervencionista pedi-

átrica e ecocardiografia fetal e devem ser reservadas a grandes 

centros de referência altamente capacitados. Conforme os 

resultados demonstrados pelo grupo de Boston e outros cen-

tros mundiais, as intervenções fetais são factíveis, apresentam 

baixos índices de complicação e têm efetividade crescente. 

Constituem-se em terapêutica promissora para as cardiopatias 

congênitas mencionadas em pacientes selecionados. 
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The field of fetal interventional cardiology has evolved signifi-

cantly in the last ten years. After isolated attempts of fetal aortic 

valvuloplasty around the world, the group of the Children’s 

Hospital of Boston started a well-structured fetal intervention 

program resulting in an accumulative experience of more than 

140 cases. Fetal cardiac interventions are still restricted to life 

threatening diseases, with high risk of neonatal death or de-

velopment of left or right ventricular hypoplasia. The defects 

that can be treated prenatally include critical aortic stenosis, 

hypoplastic left heart syndrome with severely restricted “fo-

ramen ovale” and pulmonary atresia and intact ventricular 

septum. The procedures are performed percutaneously, through 

the maternal abdomen and fetal thorax under maternal spinal 

blockade and fetal anesthesia. These interventions require 

a well-trained multi-disciplinary team including the fetal 

cardiologist, the maternal-fetal specialist and the pediatric 

interventionalist and should be performed only in high-volume 

and highly skilled referral centers. According to the Boston 

and worldwide experience, fetal interventions are feasible, safe 

and progressively more effective. They should be considered 

as a promising therapeutic modality for the abovementioned 

defects in selected patients. 
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FETAL CARDIAC INTERVENTIONS

Descriptors: congenital abnormalities, pulmonary atresia, 
heart catheterization, fetal heart, aortic valve stenosis, fetus.

Descritores: anormalidades congênitas, atresia pulmonar, 
cateterismo cardíaco, coração fetal, estenose aórtica, feto.
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Nos últimos 30 anos, os conhecimentos adquiridos sobre 
as alterações estruturais, funcionais e do ritmo cardíaco 
fetal, aliados aos avanços alcançados na ultrassono-

grafia, permitiram a inserção da cardiologia fetal na rotina dos 
mais importantes centros de cardiologia. 

Atualmente, é possível avaliar de forma detalhada as 
anormalidades cardíacas no feto, o que possibilita o acompa-
nhamento, melhor entendimento de suas evoluções naturais e a 
identificação de fatores prognósticos. Dessa forma, tem-se ob-
servado crescente interesse nas técnicas terapêuticas invasivas 
fetais, com intuito de prevenir a progressão das malformações 
cardíacas para condições mais graves. 

Os potenciais benefícios das intervenções terapêuticas 
no coração do feto começaram a ser salientados há alguns 
anos. A primeira tentativa de estimulação cardíaca empregan-
do marcapasso em feto portador de bloqueio atrioventricular 
data de 19861. Em 1989, um grupo liderado pelo Dr. Michael 
Tynan realizou a primeira valvoplastia aórtica intraútero2. Em 
2000, Kohl et al.3 publicaram a experiência mundial com a 
valvoplastia aórtica fetal (12 casos), relatando sucesso técnico 
em sete casos e sobrevida neonatal em penas um. Desde então, 
o grupo de Boston (Children’s Hospital) iniciou um programa 
para terapêutica cardíaca fetal invasiva, acelerando o progresso 
neste campo4.

As principais justificativas para realização de procedi-
mentos invasivos terapêuticos fetais são impedir a progressão 
de uma doença e minimizar os riscos de óbito fetal ou neona-
tal precoce diante de condutas expectantes no pré-natal. Os 
resultados disponíveis na literatura até o momento sugerem 
que as intervenções cardíacas respeitam estes preceitos, pro-
vavelmente por beneficiarem o remodelamento miocárdico 
e vascular, proporcionando melhor oferta sanguínea para o 
músculo cardíaco em desenvolvimento. 

As cardiopatias que particularmente se beneficiam da 
intervenção intraútero são a síndrome de hipoplasia do coração 
esquerdo (SHCE), com grave restrição ao fluxo através do septo 
interatrial; a estenose valvar aórtica crítica, com potencial de 
evolução para a hipoplasia ventricular esquerda; e a atresia 
pulmonar, com septo íntegro (APSI) e hipodesenvolvimento 
do ventrículo direito5.

TéCNICA OPERATóRIA

O preparo materno para os procedimentos cardíacos 
fetais consiste de jejum pré-anestésico e da utilização de agente 
tocolítico (nifedipina por via oral, 20 mg de 8/8 hs). Esta profi-
laxia é iniciada 8 horas antes e mantida por 12 a 24 horas após 
a intervenção. Os procedimentos são realizados sob bloqueio 
espinhal materno (raquianestesia). 

Para que o cirurgião fetal possa alcançar a estrutura 
cardíaca a ser tratada, o feto é posicionado por meio de delicada 
manipulação externa, guiada por ultrassonografia. A anestesia 
fetal é realizada depois deste passo, por via intramuscular ou 
endovenosa (cordocentese), com fentanil (15 µg/Kg), pan-

curônio (0,2 mg/Kg) e atropina (20 µg/Kg) injetados através 
de agulha tipo Chiba de 20 G.

O acesso ao coração também é realizado com agulha 
fina tipo Chiba (17-19 g / 15 cm) sob monitoração ultrasso-
nográfica, por via transabdominal materna e transtorácica 
(ocasionalmente subcostal e trans-hepática) fetal5. Alguns 
grupos realizam a punção cardíaca após exposição do útero por 
minilaparotomia, procedimento este reservado para casos em 
que o adequado posicionamento fetal não é possível4. Recente-
mente, o grupo de Boston desenvolveu um conjunto de punção 
destinado especificamente aos procedimentos cardíacos fetais, 
denominado “SHARC access needle set”, que pode ser usado 
independentemente da via de acesso escolhida4.

No passo principal do procedimento, após a extremi-
dade distal da agulha chegar à estrutura cardíaca desejada, 
um cateter-balão de angioplastia coronária pré-montado e 
previamente marcado é avançado pela agulha até que o balão 
seja posicionado na estrutura a ser dilatada. O balão é insuflado 
sob pressões variáveis, considerando-se seu diâmetro e o da 
estrutura alvo de tratamento. No caso da abertura das valvas 
semilunares, o ideal é que a relação balão/anel seja de 1,1 a 
1,26. Geralmente, são necessárias três a quatro insuflações 
para que a abertura valvar (ou do septo interatrial em casos de 
SHCE) seja efetiva e duradoura até o termo da gestação. Após 
total esvaziamento do balão, todo o conjunto (balão, cateter e 
agulha de punção) é retirado de uma só vez. 

No final do processo de dilatação valvar e após a reti-
rada de todo o sistema, frequentemente ocorre bradicardia e 
hemopericárdio4. Derrames volumosos devem ser rapidamente 
esvaziados por meio de nova punção com agulha de 20 G6. 
Geralmente, a retirada de 1 a 2 ml de sangue do pericárdio é 
suficiente para reversão do quadro, não ocasionando anemia 
fetal. Atualmente, o grupo de Boston tem sugerido a injeção 
profilática rotineira de adrenalina e bicarbonato de sódio pela 
própria agulha nos casos em que se faz punção ventricular 
(dilatação de valvas semilunares)4.

Ao final do procedimento e após estabilização he-
modinâmica do concepto, o ecocardiografista fetal examina 
cuidadosamente o coração, principalmente com a finalidade de 
verificar se houve restabelecimento do fluxo valvar (ou pelo 
septo interatrial nos casos de SHCE). 

Uma questão muito importante e que deve ser lembrada 
quando se deseja iniciar um programa de intervenções cardíacas 
fetais é que os procedimentos não são isentos de riscos, que 
envolvem a gestante e/ou o feto (Tabela 1). Os riscos maternos 
são extremamente baixos e atualmente minimizados graças 
à experiência crescente da cirurgia fetal para anomalias não 
cardíacas7-9.

MOMENTO IDEAL PARA A INTERVENÇÃO FETAL

Ainda persistem dúvidas quanto ao melhor momento 
para a realização dessas intervenções. Devido ao número re-
duzido de casos e a variedade morfológica que cada uma das 
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patologias pode apresentar, fica difícil definir os limites a partir 
dos quais os procedimentos passam a ser menos efetivos10. 
Parece razoável que, quanto mais precocemente a intervenção 
for realizada após a detecção da doença, melhores serão os 
resultados. No entanto, por motivos técnicos, os procedimentos 
são mais difíceis antes da 20ª semana de gestação. Além disso, 
intervenções realizadas muito precocemente podem ser segui-
das de fechamento dos orifícios e valvas abertos cirurgicamente 
antes do termo gestacional10. Em contrapartida, intervenções 
realizadas tardiamente não evitam a hipoplasia ventricular ou 
o dano vascular definitivo da circulação pulmonar. 

Um dos maiores problemas que os centros de referência 
para intervenções cardíacas fetais têm enfrentado é o encami-
nhamento tardio da gestante. É comum que fetos portadores 
de estenose aórtica crítica cheguem aos serviços de tratamento 
com hipoplasia ventricular ou mesmo hidrópicos. Em nosso 
meio, além da taxa de detecção pré-natal de cardiopatias 
congênitas ser muito baixa, quando realizado, o diagnóstico é 
frequentemente tardio. 

Parece coerente, segundo o grupo que detém a maior 
casuística mundial dessas intervenções, que o melhor período 
seja entre a 20ª e a 30ª semanas de gravidez4.

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

À semelhança do que ocorre com muitas técnicas te-
rapêuticas na cardiologia pediátrica, particularmente com os 
procedimentos híbridos, a terapêutica invasiva fetal exige tra-
balho em equipe. A interação multiprofissional é indispensável 
e facilita o intercâmbio de ideias e a criatividade para lidar com 
as diferentes dificuldades encontradas durante a intervenção. O 
cardiologista fetal é responsável pelo diagnóstico e seleção dos 
casos, tendo fundamental papel na avaliação da efetividade do 
procedimento durante e logo após a intervenção. O especialista 
em medicina fetal, dotado de inquestionável experiência em 
outros procedimentos de sua área, é quem tem a habilidade 
de manipular e anestesiar o feto, bem como de posicionar a 

agulha na estrutura cardíaca a ser tratada. O intervencionista 
pediátrico, por outro lado, deve ter total familiaridade com 
procedimentos cardíacos neonatais e com o material disponível 
para uso fetal. É responsável por manejar o cateter guia e o 
balão através da agulha e para dentro do coração. Importante, 
também, salientar a participação do anestesista e do obstetra, 
que cuidam especificamente do bem-estar materno.

VALVOPLASTIA AóRTICA FETAL

Esta é a intervenção cardíaca fetal mais comum, devido 
à maior prevalência da estenose valvar aórtica crítica em relação 
às demais malformações passíveis de intervenção no pré-natal. 
O procedimento tem como objetivo mudar a história natural 
da estenose aórtica do segundo trimestre gestacional, que pode 
levar à hipoplasia ventricular esquerda11. A ecocardiografia 
fetal seriada tem constatado que alguns dos fetos portadores 
de estenose aórtica crítica que apresentam VE com dimensões 
normais ou aumentadas têm risco de evoluir para SHCE até 
o final da gestação11. Outros, entretanto, mantêm função e 
dimensões do VE adequadas para uma fisiologia biventricular 
após o nascimento. 

Existem algumas características fisiopatológicas que 
são preditivas de mau prognóstico nos casos de estenose 
aórtica crítica, ou seja, indicando alto risco para evolução 
para a SHCE. As mais importantes são o fluxo reverso no 
arco transverso, o fluxo esquerdo-direito no septo interatrial, 
a disfunção miocárdica grave do VE e o fluxo monofásico 
através da valva atrioventricular esquerda12. A Figura 1 ilustra 
os possíveis efeitos da abertura valvar aórtica, com intuito de 
prevenir a hipoplasia ventricular esquerda e contribuir para a 
restauração da função sistólica. Para que se atinja tal objetivo, 
é essencial que, no momento da intervenção, o VE ainda não 
seja irremediavelmente hipoplásico12.

Figura 1. Diagrama ilustrativo dos efeitos hemodinâmicos da 
valvoplastia aórtica fetal.

Complicações 

Maternas

Rotura prematura de membranas 

Infecção

Hemorragia

Descolamento placentário

Trabalho de parto prematuro

Fetais

Hemorragia

Anemia

Trombose

Bradicardia

Óbito Fetal

Tabela 1 - Possíveis complicações das intervenções car-
díacas fetais.

Modificado de Gardiner H. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 
2008;22(1):49-618.
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Na avaliação ecocardiográfica da estenose aórtica crí-
tica fetal, são realizadas medidas do comprimento do VE e do 
diâmetro do anel valvar mitral na projeção de quatro câmaras, 
estabelecendo-se o seu escore Z (enquadramento dos valores 
em normogramas levando-se em consideração a idade gesta-
cional). A Tabela 2 dispõe os aspectos anátomo-funcionais 
preditores de sucesso técnico e evolução pós-natal biventricular 
baseados na experiência de 70 valvoplastias aórticas fetais 
realizadas pelo grupo de Boston13. De acordo com estes dados, 
o sucesso técnico foi atingido em 52 fetos (74%), sendo que, 
dos 45 nascidos vivos, 17 tiveram correção biventricular. Estes 
últimos apresentavam VE com dimensões maiores e capazes 
de gerar pressões mais elevadas no momento da intervenção 
quando comparados com aqueles que evoluíram para fisiologia 
univentricular13.

A Figura 2 ilustra um caso de estenose aórtica crítica 
tratado intraútero, com ótima evolução pós-natal.

VALVOPLASTIA PULMONAR FETAL

A atresia pulmonar com septo interventricular íntegro é 
uma anomalia com espectro variável de apresentação, conside-
rando-se as dimensões do ventrículo direito (VD)14. Este pode 
se apresentar gravemente hipoplásico, associado a anomalias 
importantes da circulação coronária, com dimensões próximas 
da normalidade ou até muito dilatados em decorrência de ano-
malias anatômicas da valva tricúspide. Estudos demonstram 
que o escore Z do diâmetro do anel valvar tricúspide acima 
de -3 é preditivo de circulação biventricular pós-natal14. O 
papel da intervenção na valva pulmonar fetal é de propiciar 
o crescimento e melhorar a função do VD15. A seleção dos 
candidatos para a valvoplastia pulmonar fetal deve ser baseada 
na ausência de crescimento do VD ao longo de 3 a 4 semanas 
de observação, com sinais de hipoplasia ventricular direita 
iminente e progressiva16.

Do ponto de vista técnico, essa intervenção é mais 
difícil e desafiadora do que a valvoplastia aórtica. Devido às 
dimensões reduzidas do ventrículo direito, associada às suas ca-
racterísticas anatômicas (via de saída localizada anteriormente 
e longe da via de entrada), o posicionamento da agulha abaixo 
da valva pulmonar requer grande habilidade e experiência do 
cirurgião fetal16.

Em 2002, Tulzer et al.17 publicaram a experiência de 
dois casos de valvoplastia pulmonar fetal (um com APSI e 
outro com estenose pulmonar crítica com sinais de insuficiên-
cia cardíaca). A maior experiência com a técnica, no entanto, 
foi publicada por Tworetzky et al.16 em 2009, envolvendo 10 
casos (seis sucessos técnicos). Neste estudo, evidenciou-se 
significativo aumento do comprimento do VD e dos anéis das 
valvas tricúspide e pulmonar nos casos bem sucedidos, o que 
não ocorreu naqueles com insucesso técnico ou não tratados 
durante a gestação. Embora os resultados do grupo tenham 
sido animadores, o verdadeiro papel desta intervenção ainda 
deve ser estabelecido. A Figura 3 ilustra um caso de estenose 
pulmonar crítica com hipoplasia de ventrículo direito antes do 

1. A anatomia cardíaca dominante é de estenose valvar aórti-
ca com as seguintes características: 

a. Redução da mobilidade dos folhetos valvares

b. Jato de fluxo através da valva aórtica menor que o seu 
anel valvar

c. Ausência ou obstrução mínima na via de saída do VE

2. Sinais que evidenciam evolução para a SHCE

a. Disfunção do VE (qualitativamente) e/ou

b. Fluxo retrógrado ou bidirecional no arco transverso 
entre os dois primeiros vasos braquicefálicos em 
qualquer tempo do ciclo cardíaco ou dois dos seguin-
tes itens:

c. Fluxo mitral monofásico

d. Fluxo esquerdo-direito no plano atrial ou septo intera-
trial intacto

e. Fluxo bidirecional nas veias pulmonares 

3. Potencial para sucesso técnico e evolução para correção 
bidirecional pós-natal. Todos os três critérios seguintes:

a. Escore Z do eixo longo do VE> -2

b. Disfunção sistólica do ventrículo esquerdo gerando 
gradiente ≥ 10 mmHg através da valva aórtica ou ≥ 
15 mmHg pelo jato de insuficiência mitral

c. Escore Z do anel mitral > -3

4. Critérios modificados segundo o estudo referência:

a. Estenose ou atresia aórtica

b. Escore Z do eixo longo do VE > -2

c. Limiar ≥ 4 (pelo menos 4 dos 5 parâmetros abaixo)

Escore Z do eixo longo do VE  > 0

Escore Z do eixo curto do VE > 0

Escore Z do anel aórtico > -3,5

Escore Z do anel mitral > -2

Gradiente sistólico através da valva aórtica ou de 
insuficiência mitral ≥ 20 mmHg

Tabela 2 - Diretrizes para valvoplastia aórtica fetal: 
critérios de indicação iniciais e atuais considerando o 
estudo referência.

Modificado de McElhinney et al Circulation. 2009;120:1482-
149013

procedimento, durante a valvoplastia pulmonar fetal e após 
o 6º mês de vida, com o ventrículo direito já apresentando 
dimensões dentro da normalidade.

ATRIOSSEPTOSTOMIA FETAL

Embora a sobrevida do neonato com SHCE continue a 
melhorar na maioria dos centros internacionais e, lentamente, 
em nosso meio, alguns aspectos anátomo-funcionais no feto 
implicam em pior evolução clínica pós-natal18. A presença de 
septo interatrial intacto ou gravemente restritivo constitui um 
dos mais importantes fatores de risco para o óbito neonatal. 
É responsável por hipoxemia profunda após o nascimento e 
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hipertensão pulmonar resultante da arterialização das veias 
pulmonares18. Assim sendo, a descompressão atrial esquerda 
fetal parece ser essencial para diminuir a gravidade do quadro 
clínico neonatal, provavelmente por permitir remodelamento 
no leito vascular pulmonar antes do nascimento19. 

É importante ressaltar que a hipertensão pulmonar é 
muito deletéria e compromete totalmente a evolução das cor-
reções univentriculares. O principal marcador ecocardiográfico 
de restrição significativa do forame oval no feto é a presença 

Figura 2. Imagens ecocardiográficas de feto portador de estenose aór-
tica crítica: Imagens pré-valvoplastia fetal - a) Dilatação significativa 
do átrio e ventrículo esquerdos; b) Fluxo reverso na aorta ascendente. 
c) Insuficiência mitral importante e fluxo esquerdo-direito através do 
septo interatrial; d) Disfunção ventricular esquerda importante com 
fração de ejeção calculada em 26%; Imagens pós-valvoplastia fetal: 
e) Fluxo anterógrado em todo o arco aórtico; f) Melhora significativa 
da função ventricular esquerda com fração de ejeção estimada em 
75%; Imagens logo após o nascimento: g) Via de saída do ventrículo 
esquerdo e aorta bem desenvolvidas; h) Projeção de quatro câmaras 
mostrando ventrículo esquerdo e valva mitral bem desenvolvidos.
VE, ventrículo esquerdo; VD, ventrículo direito; Ao, aorta, AD, átrio 
direito; AE, átrio esquerdo.

Figura 3. Ecocardiograma de feto portador de estenose pulmonar crí-
tica: a) Projeção de quatro câmaras com intensa hipertrofia ventricular 
direita e hipoplasia da porção trabecular do VD; b) Visão da valva 
pulmonar bem desenvolvida porém com folhetos muito espessados. 
A artéria pulmonar tem dimensões adequadas; c) Imagem do balão 
insuflado no plano da valva pulmonar na 28ª semana gestacional; d) 
O mapeamento de fluxo a cores evidencia fluxo anteógrado pulmonar 
livre após o procedimento.
VE, ventrículo esquerdo; VD, ventrículo direito; Ao, aorta, AD, 
átrio direito; AE, átrio esquerdo; AP, artéria pulmonar; VCI, veia 
cava inferior.

de fluxo reverso de alta velocidade no Doppler pulsátil da 
veia pulmonar, que apresenta um padrão bidirecional19. Este 
achado reflete o retorno sanguíneo para o pulmão durante a 
contração atrial. Atualmente, considera-se indispensável a 
avaliação do fluxo de pelo menos uma veia pulmonar durante 
o ecocardiograma do feto com SHCE20. O examinador deve ter 
em mente que esta informação pode mudar significativamente 
a evolução e as condutas pré e pós-natais. A Figura 4 ilustra 
um dos procedimentos de atriosseptostomia fetal realizado 
pelo nosso grupo.

O momento ideal para a realização da atriosseptosto-
mia fetal ainda é uma questão a ser discutida19,21. Pensando 
em prevenir o dano definitivo da circulação pulmonar, o ideal 
seria que a intervenção fosse realizada imediatamente após 
o diagnóstico. Entretanto, é pouco provável que um orifício 
criado no septo interatrial permaneça patente até o termo 
da gravidez21. O grupo de Boston sugere que o momento 
ideal talvez seja entre a 28a e a 33a semana4. Neste período, é 
possível o uso de balões maiores, que permitem a criação de 
orifícios mais amplos no septo. Após a experiência adquirida 
com intervenções em 21 fetos (atriosseptostomia ou implante 
de stent no septo interatrial) Marshall et al.22 sugerem que a 
abertura de orifícios medindo 3 mm ou mais é suficiente para 
prevenir a hipoxemia grave no neonato e afastar a necessidade 
de intervenção pós-natal urgente.
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ExPERIÊNCIA INICIAL

Motivados pelos resultados animadores disseminados 
pelo grupo de Boston e após contatos com os Drs. Audrey 
Marshall e Wayne Tworetzky, um grupo de especialistas (em 
medicina e cardiologia fetal; em intervenções cardíacas pedi-
átricas) se reuniu com o intuito de se dedicar às intervenções 
cardíacas fetais. Em julho de 2007, foi realizado o primeiro 
procedimento. Tratava-se de um caso de SHCE com forame 
oval restritivo, diagnosticado na 30ª semana de gravidez. A 
intervenção foi bem sucedida e resultou na criação de um ori-
fício de 3 mm de diâmetro no septo interatrial, com a utilização 
de um balão de angioplastia coronária de 4 mm. A conduta 
pré-natal permitiu uma evolução tranquila do neonato. Uma 
nova intervenção no septo interatrial foi necessária 15 dias 
após procedimento híbrido. 

Atualmente, a experiência do grupo conta com 18 pro-
cedimentos (12 valvoplastias aórticas, 4 atriosseptostomias e 2 
valvoplastias pulmonares) em 17 fetos. Em um feto, portador 
de hipoplasia do coração esquerdo com forame oval muito 
restritivo, e com escasso fluxo anterógrado aórtico, optou-se por 
fazer a atriosseptostomia seguida da valvoplastia aórtica para 
garantir a redução da pressão atrial esquerda e melhorar o fluxo 
coronário anterógrado. Os procedimentos foram realizados 
entre 23 e 35 semanas gestacionais. Em todas as valvoplastias 
aórticas, foi possível observar fluxo anterógrado pela via de 
saída do VE imediatamente após o procedimento. Nos últimos 
casos, nos quais foram realizadas ao menos três insuflações no 
plano valvar, este fluxo se perpetuou até nascimento, tendo-se 

observado, também, insuficiência aórtica maior que discreta e 
evidente melhora da função ventricular.

Dois dos procedimentos realizados foram inefetivos: a 
primeira valvoplastia pulmonar, em que houve dificuldade de 
posicionar o balão no plano da valva pulmonar devido à punção 
muito alta na via de saída, e a penúltima valvoplastia aórtica, 
cujo VE já era mais hipoplásico. Neste último, realizado na 
23ª semana gestacional com peso fetal estimado em 500-600 
g, o objetivo seria restaurar o fluxo aórtico anterógrado, pro-
porcionando desenvolvimento da aorta ascendente e evolução 
mais favorável no procedimento híbrido e demais cirurgias ao 
longo da vida. 

Em somente um caso, houve óbito fetal decorrente da 
intervenção, o que ocorreu nas primeiras 12 horas após proce-
dimento de atriosseptostomia, realizado sem intercorrências 
aparentes, mas por via transplacentária. Talvez o acesso envol-
vendo a placenta tenha contribuído para o desfecho observado.

Embora nossa experiência seja ainda pequena, parece 
animadora e sem grandes dificuldades do ponto de vista técnico. 
O número ainda reduzido de casos reflete a falta de encami-
nhamento ou mesmo o diagnóstico tardio. 

OUTRAS POTENCIAIS INTERVENÇõES CARDíACAS FE-
TAIS

Com equipe multidisciplinar bem estabelecida e fa-
miliarizada com as técnicas e equipamentos utilizados nas 
intervenções cardíacas fetais, o desenvolvimento de novas 
possibilidades terapêuticas parece ser somente uma questão 
de tempo. Alguns exemplos: 1) A abertura do septo interatrial 
em fetos com transposição das grandes artérias e forame oval 
restritivo pode ser realizada com o intuito de evitar a atriossep-
tostomia imediatamente após o nascimento20,23; 2) Em fetos com 
anomalias graves da valva tricúspide (anomalia de Ebstein ou 
displasia da valva tricúspide), a restrição do fluxo atrial é um 
dos principais fatores para a dilatação do átrio direito, baixo 
débito sistêmico e mal desenvolvimento da aorta. É provável 
que a atriosseptostomia realizada precocemente nestes casos 
melhore o desvio de sangue do átrio direito para o esquerdo, 
descomprimindo o átrio direito e evitando a sua progressiva 
dilatação. Ainda nessas anomalias, frequentemente letais por 
causa da cardiomegalia e comprometimento dos pulmões, 
o emprego de dispositivos para oclusão da valva tricúspide 
poderia evitar este processo; 3) Recentemente, tem sido sa-
lientada a importância do fluxo anterógrado aórtico (mesmo 
que mínimo) na melhora da irrigação coronária e encefálica 
intraútero e após o primeiro estágio do procedimento híbrido 
para SHCE. Talvez a valvoplastia aórtica fetal possa contribuir 
neste sentido, mesmo nos casos de hipoplasia aórtica e ven-
tricular esquerda já estabelecida. Nesta linha, já fizemos três 
casos, um com ótima evolução pós-procedimento híbrido, um 
insucesso e um ainda em evolução intrauterina; 4) O impacto da 
hiperoxigenação fetal nas dimensões das estruturas do coração 
esquerdo também tem sido estudado24. Devido à vasodilatação 

Figura 4. Estudo ecocardiográfico na 26ª semana gestacional de feto 
portador de hipoplasia do coração esquerdo com forame oval restri-
tivo: a) Átrio esquerdo e veias pulmonares evidentemente dilatados; 
b) Doppler espectral do fluxo da veia pulmonar demonstrando fluxo 
bidirecional devido a significativo fluxo reverso (setas); c) O balão está 
sendo insuflado no plano atrial; d) Após a atriosseptostomia, nota-se 
fluxo esquerdo-direito pelo orifício criado na porção central do septo. 
AD, átrio direito; AE, átrio esquerdo; VE, ventrículo esquerdo.
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pulmonar secundária à maior tensão de oxigênio, há aumento 
nos fluxos arterial e venoso nesses órgãos. O acréscimo no 
retorno venoso pulmonar aumenta o volume diastólico do 
ventrículo esquerdo, o que pode contribuir para a dilatação dos 
anéis aórtico e pulmonar. Parece que associação da valvoplastia 
aórtica fetal com a oferta de oxigênio materno poderão mudar 
o espectro da hipoplasia das câmaras esquerdas na SHCE; 5) 
No campo da biologia molecular, as pesquisas com emprego de 
células tronco têm mostrado novas aplicações na cardiologia. 
É possível que a injeção de células totipotenciais em estruturas 
cardiovasculares fetais possa atuar efetivamente em doenças 
miocárdicas e hipoplasias ventriculares.

CONCLUSÃO

A última década foi marcada por grandes avanços na 
terapêutica cardíaca fetal, em particular por conta dos proce-
dimentos invasivos. Com pelo menos 200 intervenções fetais 
realizadas no mundo e inúmeras publicações relacionadas a 
aspectos técnicos, indicações, fatores preditivos de sucesso 
e evolução pós-natal, acreditamos que a terapêutica cardíaca 
fetal invasiva veio para ficar4-7,11-13,16,19,22,25,26. O pioneirismo do 
grupo de Boston estimulou o surgimento de novos centros em 
diferentes partes do globo, inclusive do nosso. Com responsa-
bilidade, criatividade e segurança, certamente os procedimentos 
fetais permitirão que muitas crianças anteriormente fadadas a 
uma vida pós-natal breve, tenham chance de viver e ter uma 
qualidade de vida mais digna. 
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