
Introdução
É crescente o número de adolescentes e adultos vivendo após tratamento cirúrgico de 
cardiopatias congênitas. Melhora na qualidade de vida (QV) e na capacidade funcional (CF) 
são os principais desafios encontrados para esta população. O objetivo deste estudo foi 
avaliar a CF e a QV em pacientes submetidos à correções de defeitos cardíacos congênitos 
comparados com indivíduos saudáveis.

Método
Estudo transversal, 62 pacientes, sendo 32 Fontan (GF), 30 Tetralogia de Fallot (GT4F) com 
troca de valva pulmonar por insuficiência valvar crônica e 28 indivíduos saudáveis (GC). Idade 
média do GF: 20 (±6) anos, GT4F: 24 (±6) anos e GC: 22 (±5) anos. No GT4F, o intervalo de 
tempo entre o reparo primário e a troca valvar pulmonar foi de 17 (±7) anos. Os tempos de 
seguimento após cirurgias de Fontan, T4F e troca da valva pulmonar foram 12 (±5), 21(±6) e 
4 (±3) anos, respectivamente. O TCP foi realizado em esteira rolante e a QV pelo questionário 
SF-36 (Short Form Healthy Survey), versão brasileira.

Resultados
Tanto GF como GT4F apresentaram VO2 pico menor que o GC, não havendo diferença entre o 
GF e o GT4F [28.6 (± 6.2)a x 32.2(± 5.7)a x 41.3(± 9.2)b mL /kg/min, p<0,001]. A QV foi 
semelhante entre GF e GT4F, entretanto, alguns dominios tiveram diferença comparados ao 
GC. Não houve diferença na fração de ejeção do ventrículo sistêmico entre os grupos [GF = 
58% (± 9), GT4F = 61% (± 8) e GC = 63% (± 5), p=0,103]. Contudo, houve diferença na 
fração de ejeção do ventrículo direito entre o GT4F e GC [40% (±10)] vs [55% (± 6), 
(p<0,001)].

Conclusão
A CF e a QV foram semelhantes entre o GF e o GT4F, porém ambas encontraram-se 
comprometidas em relação ao GC, apesar de não haver diferença significativa na função 
ventricular sistêmica entre os grupos.
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Introdução
A veia safena magna (VSM) é amplamente ut i l izada como enxer to em cirurgias de 
revascularização do miocárdio (RM). Entretanto a dissecção desta não é livre de complicações 
que podem ser minimizadas com o uso da ultrassonografia (US) vascular para mapeamento 
venoso e marcação do sítio de dissecção com redução do custo do procedimento cirúrgico e 
melhora do custo-benefício e custo-efetividade. 

Método
Foram analisados os custos hospitalares e até o 30º dia de pós-operatório dos pacientes que 
participaram do estudo prospectivo que incluiu 151 pacientes consecutivos submetidos à 
cirurgia de RM com o uso da VSM, divididos em dois grupos: grupo 1: 84 pacientes com 
mapeamento e marcação da VSM com US Doppler; grupo 2: 67 pacientes com VSM 
dissecada sem estudo prévio.

Resultados
Houve necessidade de abertura das duas pernas em 6 (3.9%) pacientes do grupo 2 (RR 
2.375, 1.964 - 2.873, IC 95%, p0.007). Em até 30 dias ocorreram complicações da ferida 
operatória em 33 (23.4%) pacientes, 21 (13.9%) no grupo 2 e 12 (7.9%) pacientes do grupo 
1 (RR 3.095, 1.375 – 6.944, IC 95%, p0.003). A utilização de antibioticoterapia até o 30º dia 
após a cirurgia foi de 5,9% dos pacientes do grupo 1 e 10,4% do grupo 2. Quanto a 
reabordagem cirúrgica: 3% do grupo 2 foram submetidos a ressutura e não houve nenhuma 
amostra no grupo 1. Isso resultou em um gasto associado a complicações na feriada 
operatória da safenectomia dos pacientes do grupo 2 de R$ 33.113, 52 a mais que os 
pacientes do grupo 1. O custo com o mapeamento venoso foi de R$ 3.983,61 resultando em 
um custo-benefício de R$ 29.129,91 e um custo-efetividade de R$ 346,78 por paciente.

Conclusão
O emprego da US vascular para mapeamento da VSM em cirurgia de RM identificou e avaliou 
adequadamente a VSM utilizada no procedimento, reduzindo as complicações cirúrgicas e 
incisões desnecessárias demonstrando assim melhor custo-benefício e custo-efetividade.
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Introdução
O implante transcateter valve-in-valve (ViV) em posicão tricúspide tem-se demonstrado uma 
alternativa viável em pacientes portadores de biopróteses degeneradas. O objetivo deste 
estudo é reportar a experiência inicial do implante transcateter ViV em posição tricúspide em 
pacientes portadores de cardiopatias congênitas ou cuja primeira cirurgia foi realizada com 
idade menor que 18 anos.

Método
Estudo retrospectivo, que incluiu pacientes por tadores de cardiopatias congênitas 
submetidos ao implante transcateter ViV em posição tricúspide. Fatores perioperatórios 
foram avaliados.

Resultados
No período de Novembro de 2015 à Março de 2017 cinco pacientes foram submetido ao 
implante transcateter ViV em posição tricúspide. A média de idade no implante ViV foi de 
29,5±10,4 anos, sendo que 60% eram do sexo masculino. Um paciente apresentava 
valvopatia tricúspide adquirida (endocardite neonatal) e os outros quatro pacientes eram 
portadores de cardiopatias congênitas (2 anomalia de Ebstein; 1 Tetralogia de Fallot; 1 
comunicação interventricular + dupla lesão tricúspide). A média de toracotomias prévias foi 
de 3,6±1,1 procedimentos. Houve sucesso no implante em todos os casos, não havendo 
necessidade de conversão para cirurgia aberta em nenhum paciente. Não houve nenhum 
óbito durante o período estudado, sendo que todos os pacientes encontram-se atualmente 
em classe funcional I (NYHA). Houve diferença estatisticamente significativa quando 
comparou-se gradiente médio transvalvar pré e pós implante (p=0,002).

Conclusão
O implante transcateter ViV em posição tricúspide demonstrou-se como terapia segura e 
eficaz em pacientes portadores de cardiopatias congênitas e de biopróteses degeneradas.
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Introdução
As má formações mais comuns são caracterizadas por defeitos cardíacos, acometendo 
8:1000 nascidos vivos. O reconhecimento e intervenção  precoces estão interligado ao 
prognóstico, com os escores de risco permitindo inferir o prognóstico e auxiliar na tomada de 
decisão clínica2.

Método
Revisão sistemática de literatura do banco de dados Pubmed, Science Direct, Scielo com 
palavras-chave: cirurgia cardíaca pediátrica, procedimentos cirúrgicos cardíacos e 
mortalidade cirúrgica entre 2007-2017, sendo selecionados 8 artigos.

Resultados
Estudos tem demonstrado que o valor preditivo do RACHS-1 (Ajuste de risco na cirurgia 
cardíaca congênita) é maior que o da Complexidade Básica de Aristóteles (ABC), mas a 
constatação é americana.5 No entanto, há divergências na literatura, quando analisou se a 
mortalidade e a morbidade, sendo definida como tempo de permanecia na unidade de 
terapia intensiva o ABC representou um preditor melhor que o RACHS-1.6 Pode se observar 
que apesar da dificuldade de um procedimento ser intrinsecamente subjetiva e complicada 
de validar, o escore ABC em relação à mortalidade e morbidade pode ser determinado 
objetivamente para procedimentos com tamanho de amostras adequados, sua efetividade 
inclui pacientes cardiopatas congênitos maiores de 16 anos, demonstrando não ter variação 
conforme a idade. Ao contrário ao ABC, o RACHS-1, apesar de sua fácil aplicabilidade não 
obteve uma correlação adequada com a mortalidade cirúrgica, por não conter todas as 
variáveis envolvidas na prática cirúrgica brasileira. Sendo necessária a criação ou adaptação 
de um score para o Brasil.8 No entanto, tem se demonstrado que o uso da pontuação técnica 
em conjunto com o sistema de ajuste de risco como RACHS-1, pontuação de qualidade 
Aristóteles e EACTS-STS é uma ferramenta mais eficaz no monitoramento do desempenho 
cirúrgico e avaliação do desempenho técnico em cirurgia cardíaca congênita focada 
principalmente no resultado e a adequação³. O EACTS-STS apresenta uma melhora 
significativa na analise quando adicionado as variáveis de cada paciente. 7 O ABC e RACHS-1 
são, entretanto, guias favoráveis para avaliar a qualidade de cuidados cirúrgicos ao longo do 
tempo.

Conclusão
A partir dos dados obtidos, conclui-se que os scores RACHS-1, EACTS-STS e ABC são 
ferramentas úteis para avaliação do paciente cirúrgico pediátrico, no entanto precisa se de 
um maior estudo para definir qual a melhor, mas todas são excelentes ferramentas desde 
obedecidas suas particularidades.
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Introdução
As causas de ventilação mecânica prolongada (VMP) em pacientes submetidos à correções 
cirúrgicas de defeitos cardíacos congênitos são multifatoriais. Identificar os fatores de risco 
para essa complicação poderá guiar a equipe clínico-cirúrgica na escolha das melhores 
práticas e protocolos. O objetivo do estudo foi  identificar fatores de risco para tempo de VMP 
(>7 dias)  em pacientes submetidos à correção cirúrgica de cardiopatias congênitas.

Método
Análise retrospectiva, 1842 casos extraídos do banco de dados ASSIST entre Setembro de 
2014 a Julho de 2017. Variáveis pré, intra e pós-operatória foram analisadas por regressão 
logística uni e multivariada.

Resultados
Dos 1842 pacientes incluídos, 50,9% masculino, idade 1,2 (0,4-8,6) anos e a maior parte 
classificada pelo RACHS-1 entre 2 e 3 (66,7%). Tempo em ventilação mecânica (VM): 21 
(6-118) horas, sendo em 10% da amostra, tempo superior a 7 dias. Fatores de risco no 
pré-operatório: idade de 0 a 1 ano (OR 5,4 p<0,001), hiper tensão pulmonar (OR 3,2 
p<0 ,001 ) , n ecess i dade de VM (OR 2 ,8 p=0 ,001 ) e i n f e çcão (OR 2 ,4 p=0 ,004 ) ; 
intra-operatório: RACHS-1 superior a 3 (OR 7,8 p<0,001) e valores elevados do escore de 
drogas vasoativas ao final da cirurgia (OR 1,0 p<0,001) e no pós-operatório: presença de 
disfunção cardíaca (OR 3,4 p<0,001), arritmia (OR 2,2 p=0,002), pneumonia (OR 3,7 
p<0,001), infecção de ferida operatória (OR 2,4 p=0,025), hipertensão pulmonar (OR 3,8 
p=0,001), fechamento tardio de tórax (OR 3,0 p<0,001), alterações neurológicas (OR 2,3 
p=0,007), sepsis (OR 2,9 p<0,001) e necessidade de re- inter venção c irúrgica ou 
hemodinâmica (OR 2,0 p=0,005).

Conclusão
Os resultados demonstraram presença de fatores de risco de VMP em diferentes momentos 
do tratamento cirúrgico desta população. Excluindo a idade e o grau de complexidade do 
procedimento, os demais fatores identificados, são passíveis de manuseio. Sendo que, a 
identificação desses fatores é importante e pode auxiliar no manejo clínico-cirúrgico desses 
pacientes, contribuindo para melhoria nos resultados.

Introdução
Hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC) é definida como pressão da artéria 
pulmonar média maior de 25 mmHg, que persiste após seis meses de diagnóstico de embolia 
pulmonar. É a única entre as causas de hiper tensão pulmonar em que a cirurgia de 
tromboendarterectomia pulmonar (TP) pode reduzir drasticamente as pressões pulmonares 
elevadas, restaurar a função ventricular direita, aliviar a hipoxemia e melhorar a tolerância ao 
exercício quando realizada com sucesso em pacientes selecionados. A obesidade é uma
característica frequente dos pacientes portadores de HPTEC, porém a evolução comparativa
entre obesos e não-obesos após cirurgia de TP ainda é pouco conhecida. A avaliação da
resposta hemodinâmica, da melhora clínica sintomática, das complicações pós operatórias e
risco de mortalidade são alvo de estudo nesse trabalho.
Objetivo
Comparar o comportamento clínico e hemodinâmico dos pacientes obesos e não-obesos no 
pós-operatório de TP, segundo classificação do índice de massa corporal (IMC).
Métodos
Estudo retrospectivo com levantamento de uma série de casos operados por HPTEC,no 
Instituto do Coração-HCFMUSP. Foram inseridos 199 pacientes, sendo avaliados 195 
pacientes em três categorias: IMC normal, IMC sobrepeso e IMC obesos. Foram analisados os 
sintomas, classe funcional, tempo de circulação extracorpórea, número de parada circulatória 
total, complicações pós-operatórias e comportamento hemodinâmico.
Resultados
A amostra do estudo foi de 195 pacientes estratificados em IMC normal, sobrepeso e obeso 
que corresponderam respectivamente a 41,5%, 25,10% e 33,4%. Dispnéia pré-operatória 
apresentou diferença significativa, ocorrendo em maior número no grupo de sobrepeso 
(p&lt;0,001); pacientes com IMC normal e IMC obesos não diferiram entre si. Obesos 
apresentaram significativamente menos angina (IMC de obeso 9,23% e IMC normal 23,46%),
com relevância estatística (p=0,004). A classe funcional e o tempo de CEC entre os grupos 
não tiveram diferença significativa. A mediana de tempo de ventilação mecânica no 
pós-operatório entre IMC normal e IMC obesos foram de 48h e 72h (p=0,531). Complicações 
pós-operatórias como edema de reperfusão foram semelhantes entre obesos (20,75%) e não 
obesos (19,44%). Medidas de PAPm e RVP pré e pós-operatórias entre as categorias não 
apresentaram diferença significativa (p=0,905 e p=0,212, respectivamente).
Conclusões
Obesidade não está associada a resultados funcionais piores após cirurgia de TP, com 
comportamento hemodinâmico similar aos de IMC normal.
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Perfil pós-operatório dos pacientes obesos submetidos a
tromboendarterectomia pulmonar por HPTEC
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Introdução
A incidência da insuf ic iência tr icúspide ( IT) moderada a impor tante no estudo de 
Framingham foi 0,8%, com maior prevalência em mulheres (até 4,3 vezes maior que no sexo 
masculino). Trata-se de uma patologia frequente, sendo causa de muitos casos de 
insuficiência cardíaca refratária, porém encontra-se entre uma das patologisa mais 
subdiagnosticadas. O reparo cirúrico da valva tricúspide com anuloplastia ou substituição da 
valva é recomendado quando o anel é maior que 40 mm ou 21 mm/m², principalmente na 
presença de hipertensão pulmonar acima de 45/50 mmhg. A demora no tratamento cirúrgico 
pioram a condição clínica bem como prognóstico do paciente.

Método
Estudo prospectivo observacional de 259 pacientes com doença mitral associada à 
insuficiência tricúspide moderada a importante em centro especializado, no período de 
janeiro de 2008 a dezembro de 2015, com a análise de 259 pacientes, comparando-se dois 
grupos: GRUPO 1-162 pacientes (62,1%), que realizaram cirurgia mitral e tricúspide 
associadas, GRUPO 2- 97 (37,9%) com cirurgia mitral isolada.
Os grupos 1 e 2 foram homogêneos, ou seja, não observamos diferenças significativas de 
suas características qualitativas (sexo, período de observação) e quantitativas (superfície 
corpórea, clearence de creatinina, EuroScore II, fração de ejeção). 

Resultados
A hipertensão pulmonar mostrou redução significativa dos pacientes do GRUPO 1 (59,8% vs 
40,2%, p=0,024) e manutenção da competência tricuspídea (59,1% vs 53,6%, p=0,019). 
Houve melhora da classe funcional significativamente, sendo que 91,7% dos pacientes do 
GRUPO 1 estavam em classe funcional II e após 30 dias de cirurgia este grupo apresentava 
73% na classe funcional I.
Houve manutenção importante da competência tricúspidea do GRUPO 1 em relação ao 2, 
com p= 0,001.

Conclusão
A intervenção cirúrgica na valva tricúspide em pacientes com insuficiência tricúspide 
moderada a impor tante associada a intervenção em valva mitral mostrou benefício 
estatisticamente significativo na melhora da hipertensão pulmonar e na manutenção da 
competência da valva tricúspide, sem alteração da classe funcional, com sobrevida em 1 ano 
de 97,04%. 
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Introdução
A reconstrução da raiz da aorta (RRA) com o tubo valvulado ainda é a cirurgia mais realizada. 
Discute-se também as vantagens e desvantagens da bioprótese em relação à prótese 
mecânica. O objetivo deste trabalho foi analisar se as operações com o tubo valvulado são 
capazes de apresentar melhor resultado imediato e tardio que aquele obtido pela técnica de 
RRA com preservação da valva aórtica (PVA).

Método
No período de janeiro de 2002 a junho de 2016, 448 pacientes foram submetidos à RRA. 
Estes foram divididos em 3 grupos, de acordo a técnica de reconstrução. 319 (71,2%) foram 
submetidos ao conduto valvado mecânico; 49 (10,9%) ao tubo valvado biológico e 80 
(17,9%) à técnica de PVA (reimplante). O tempo de seguimento máximo foi de 11 anos.

Resultados
A mortalidade hospitalar foi semelhante entre os grupos. Na análise multivariada observou-se 
que a idade, a insuficiência renal aguda pré-operatória, a história de cirurgia cardíaca prévia, 
a necessidade de procedimento associado e o diagnóstico de dissecção tiveram impacto na 
mortalidade, com o hazard ratio respectivamente de 1,05; 3,35; 2,2; 1,8 e 2,0. Com relação à 
sobrevida tardia, sobrevida livre de complicações hemorrágicas, tromboembólicas, 
endocardite e de reoperação, a RRA com PVA foi sempre superior (p ≤ 0,001). Quando 
comparadas as próteses biológicas e mecânicas, não houve diferença em nenhuma das 
análises supracitadas.

Conclusão
A cirurgia de PVA deve ser a operação de escolha, sempre que possível, para as operações de 
RRA.
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Introdução
O melhor tratamento para doença arterial coronariana (DAC) em pacientes multiarteriais ainda é motivo de 
debate. A revascularização híbrida do miocárdio (RHM) é um procedimento o qual combina as vantagens 
da revascularização cirúrgia do miocárdio (RCM), com a revascularização da artéria descendente anterior 
(DA), utilizando a artéria torácica interna esquerda (ATIE), sem o uso da circulação extracorpórea, e alia 
aos benefícios do tratamento percutâneo para abordagem das demais lesões coronárias residuais.

OBJETIVO
O objetivo desse estudo piloto foi avaliar a viabilidade e segurança da RHM em pacientes com DAC 
multiarterial e comparar com pacientes que fizeram o tratamento convencional, ambos os grupos foram 
avaliados com resultado precoces (dentro de 30 dias) em relação a abordagem de escolha.

MÉTODOS
Estudo clínico prospectivo, realizado com 46 pacientes, randomizados em uma relação 2:1 para o 
tratamento híbrido (grupo RHM, n=40) ou RCM (grupo RCM, n=20). Os critérios de inclusão foram: 
pacientes deveriam apresentar lesões triarteriais, com Syntax Score intermediário ou alto (&gt;22), nos 
quais, após a exclusão da lesão da DA, o Syntax Score remanescente torne-se abaixo de 22. O endpoint 
primário foi a viabilidade da RHM na ausência de eventos adversos maiores (morte, infarto agudo do 
miocárdio, acidente vascular encefálico ou revascularização não planejada).

RESULTADOS
Entre Agosto de 2014 e abril de 2017, 46 pacientes foram incluídos no estudo (RHM=32 e RCM=14). O 
endpoint primário foi observado em 3 pacientes (8%), todos pertencentes ao grupo RHM (12%), porém, 
sem significância estatística (p=0,54). Não houve diferença estatística entre os grupos (RHM vs RCM, 
respectivamente), em termos de mortalidade (3,2% vs 0%), revascularização não planejada (7% vs 0%), 
Infarto Agudo do miocárdio (7% vs 0%), ou algum outro desfecho secundário avaliado. Pacientes que 
apresentaram alguma das complicações citadas (12 pacientes – 26%) tiveram a tendência (não 
significativa) de serem mais idosos (62 vs 59 anos; p=NS), e apresentar escores de risco mais elevados 
(EuroSCORE 1.40 vs 0.70; p=0,19) em relação aos pacientes sem complicações.

CONCLUSÕES 
A RHM é uma técnica viável e segura quando comparada com a RCM, com taxas de complicações 
similares. Embora haja limitação do poder estatístico deste estudo, considerando o número amostral 
reduzido, mais estudos serão necessários afim de estabelecer a melhor abordagem nesses pacientes.
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Revascularização miocárdica híbrida versus cirurgias em pacientes com doença
aterosclerótica  coronária multiarterial. Estudo Clínico Randomizado - fase piloto 
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Introdução
O retransplante cardíaco (ReTXC) pode ser indicado para crianças ou adultos jovens que 
apresentem disfunção do enxerto após transplante cardíaco (TXC) pediátrico. O objetivo deste 
estudo foi avaliar os resultados do ReTXC pediátrico e em cardiopatias congênitas (CC).

Método
Estudo retrospectivo, que incluiu pacientes submetido a ReTXC cujo primeiro transplante foi 
realizado com idade menor que 18 anos ou naqueles portadores de CC.

Resultados
No período de 1992 à Agosto de 2016, 210 TXC foram realizados em pacientes pediátricos 
ou com CC, sendo 8 ReTX. A idade média no ReTX foi de 17,1±7,7 anos e o tempo médio 
entre o TXC e o ReTXC foi de 11,3±5,6 anos. Três pacientes eram do sexo masculino (33,3%) 
e o diagnóstico de base foi miocardiopatia dilatada em 5 pacientes (62,6%) e cardiopatia 
congênita em 3 pacientes. A indicação de ReTXC foi doença vascular do enxer to em 7 
pacientes e re je ição h iperaguda em 1 paciente. Os tempos médios de c i rcu lação 
extracorpórea e de isquemia do órgão no ReTXC foram de 139,9±43,3 minutos e de 
225,7±50,2 minutos respectivamente. Um paciente necessitou de assistência circulatória 
mecânica (ECMO) pré ReTXC, o mesmo que apresentou rejeição hiperaguda e retransplantou 
4 dias após o primeiro TXC. A sobrevida em 30 dias foi de 88,9%, e em 1, 5, 10 e 15 anos 
foram respectivamente de 66,7%, 66,7%, 55,6% e 55,6%.

Conclusão
O retransplante cardíaco pediátrico e em cardiopatias congênitas é terapia efetiva para 
pacientes que apresentam disfunção do enxerto, com aceitável morbimortalidade.
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