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da Evolução Natural e da Evolução de Pacientes Operados

Atualização

Os avanços diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos têm
possibilitado, ao paciente pediátrico com cardiopatia con-
gênita, alcançar a idade adulta com freqüência cada vez maior.

Daí, hoje, o interesse desta especialidade entre os car-
diologistas gerais, quer para o aprimoramento obrigatório
do conhecimento, como principalmente, para a adoção da
conduta  mais correta possível.

Este interesse crescente de cardiologistas de adultos
decorre da necessária continuidade do manejo adequado das
cardiopatias congênitas, iniciada certamente na infância.

A fim de melhor compreender o assunto, importa inici-
almente esboçar uma classificação que possa orientar quan-
to ao diagnóstico e manejo corretos.

As cardiopatias congênitas no adulto se apresentam
geralmente de duas formas, as em evolução natural e as que
sobreviveram à cirurgia realizada em etapas anteriores, quer
no lactente, na infância ou mesmo na adolescência.

A primeira forma de apresentação das cardiopatias con-
gênitas no adulto, a de evolução natural, é subdividida em dois
tipos: a de diagnóstico não estabelecido anteriormente, com
defeitos discretos ou mesmo de grande repercussão hemodi-
nâmica e a de diagnóstico previamente estabelecido, mas que
não sofreu intervenção cirúrgica, quer por contra-indicação,
quer por falta de critérios de indicação operatória prévia.

A segunda forma de apresentação, a de evolução pós-
cirúrgica e que alcança a vida adulta, corresponde a cardio-
patias submetidas a três tipos de operações: as paliativas, as
corretivas funcionais e as corretivas anatomofuncionais.

Evolução natural, sem diagnóstico prévio

Lesões discretas - As cardiopatias sem diagnóstico
anterior, em evolução natural, com defeitos de discreta reper-

cussão hemodinâmica, continuam passíveis de conduta
expectante não cirúrgica, no adulto. Formam um grupo de
defeitos que necessita de reconhecimento clínico, a fim de
poder diferenciá-lo de outras doenças que o mimetiza. São re-
presentadas por anomalias do arco aórtico sem obstruções
ao fluxo sangüíneo e que podem, eventualmente, simular tu-
mores mediastinais e, inadvertidamente, culminar até em tora-
cotomias. Pertencem a esse grupo, a comunicação interatrial
discreta e a drenagem anômala parcial de veias pulmonares
que, mesmo com discreto hiperfluxo pulmonar, deve ser afas-
tada a hipertensão arterial pulmonar como diagnóstico dife-
rencial, em face da dilatação do arco médio visibilizada na ra-
diografia de tórax. Cita-se, também, a coartação da aorta que,
mesmo quando discreta, pode exteriorizar-se através de leve
hipertensão arterial sistêmica em membros superiores ou com
hipertensão mais acentuada e em surtos.

A valva aórtica bivalvulada, por exteriorizar-se através
de sopro sistólico com estalido protossistólico e, por vezes,
até por sopro diastólico de insuficiência aórtica discreta,
deve ser distinguida da estenose aórtica valvar.

A comunicação interventricular pequena deve ser co-
nhecida previamente, pois em casos  associada a infarto
agudo do miocárdio pode ser confundida como  causa is-
quêmica, podendo acarretar condutas cirúrgicas desneces-
sárias e de alto risco.

A transposição corrigida das grandes artérias com al-
teração do ritmo cardíaco e com graus variados de bloqueio
atrioventricular, com silhueta cardíaca distorcida à radiogra-
fia de tórax e com morfologia eletrocardiográfica, também
alterada com QS em V1 e V2, pode suscitar dúvidas diag-
nósticas com presumíveis cardiopatias isquêmicas.

Lesões acentuadas - Por sua vez, as lesões acentua-
das, ao contrário das cardiopatias anteriormente considera-
das, constituem indicação cirúrgica, apesar do diagnóstico
estabelecido tardiamente, decorrente, provavelmente, da
maior tolerância do paciente à sobrecarga imposta pelo de-
feito congênito. São, principalmente, representadas pela
comunicação interatrial e comunicação interventricular, de-
feito parcial do septo atrioventricular, canal arterial pérvio,
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coartação da aorta e estenose aórtica. Não são considera-
das nessas cardiopatias, as que possuem fenômenos adqui-
ridos adversos que não regridem mesmo após a correção,
como na presença de hipertensão arterial pulmonar, hiper-
tensão arterial sistêmica maligna, miocardiopatia secundária
e disfunção ventricular acentuadas, além de outras altera-
ções vasculares.

Evolução natural, com diagnóstico da cardio-
patia conhecido anteriormente.

Contra-indicação cirúrgica - Nos casos em que a hiper-
tensão pulmonar já está em estágio evolutivo e sua regressão
não ocorra mesmo com a correção adequada dos defeitos.

Sem indicação cirúrgica atual - Conduta adotada
quando o benefício obtido pela operação seja possívelmen-
te discreto, em cardiopatias discretas ou de acentuada re-
percussão, em idades acima de 60 ou 70 anos, onde se soma
risco cirúrgico mais elevado.

As cardiopatias com desvio de sangue sistêmico-pulmonar,
como em comunicação interatrial, comunicação interventricular e
canal arterial pérvio, são as que mais se enquadram nesse contex-
to, estendendo-se também às cardiopatias obstrutivas.

Esta conduta estende-se às cardiopatias cuja correção
é impossibilitada por alterações vasculares pulmonares,
tanto pela diminuição da árvore arterial suficiente para a
adequada função pulmonar, como pela fragilidade de suas
paredes e por outras alterações evolutivas, como ocorre,
por exemplo, na atresia pulmonar com comunicação inter-
ventricular e vasos colaterais sistêmico-pulmonares.

Evolução pós-cirúrgica

No segundo grupo de anomalias apresentado na idade
adulta, figura um contingente importante relacionado a pa-
cientes que sobreviveram a operações realizadas previamente.

De modo geral, após operações paliativas tipo Blalock-
Taussig, sobrevêm ao longo do tempo, complicações rela-
cionadas à sobrecarga de volume cardíaco com insuficiência
cardíaca, podendo haver dilatação de artérias pulmonares e
até hipertensão pulmonar, além de graus variados de hipoxemia
na dependência da perviabilidade da anastomose sistêmico-
pulmonar. A bandagem pulmonar também se exterioriza, nessa
faixa etária, por insuficiência cardíaca ou por hipoxemia.

Nas correções cirúrgicas funcionais, como na opera-
ção de Fontan, predominam a congestão venosa sistêmica,
as arritmias cardíacas, a insuficiência cardíaca, as trombo-
ses e embolias pulmonares, além de outras mais graves, ain-
da como alterações da absorção entérica e da digestão.

Na operação de Senning e de Mustard, a longo prazo e
na idade adulta, surgem com freqüência variável de 20 a
50% dos casos, arritmias supraventriculares, além de insufi-
ciência cardíaca direita e insuficiência tricúspide.

Nas correções através de interposições de tubos e de
valvas entre as estruturas cardíacas, como no tronco arterial
comum, atresia pulmonar associada à comunicação inter-
ventricular, tetralogia de Fallot extrema, transposição das

grandes artérias com estenose pulmonar e comunicação in-
terventricular, as obstruções e degeneração tecidual com
calcificação, responsáveis por embolias e insuficiência car-
díaca surgem com alta incidência.

Nas cirurgias corretivas, implica conhecer a presença ou
não de lesões residuais, de seqüelas e de complicações que,
sensivelmente, influem na evolução a longo prazo. Assim, por
exemplo, a obrigatória insuficiência pulmonar após ampliação
da via de saída de ventrículo direito na tetralogia de Fallot,
quando pronunciada, ocasiona dilatação de ventrículo direito
com sinais de insuficiência cardíaca direita. Na coartação da
aorta residual surgem a hipertensão arterial sistêmica, os aneu-
rismas, a miocardiopatia secundária e a coronariopatia. Na
estenose pulmonar surge a insuficiência pulmonar, na esteno-
se aórtica a insuficiência aórtica, e assim por diante.

Nesse contexto, que pode ser desfavorável na depen-
dência da magnitude desses defeitos residuais, devem ser
considerados os pacientes operados e que podem alcançar a
cura anatomofuncional, como ocorre com a comunicação in-
teratrial, comunicação interventricular e canal arterial pérvio,
dentre as cardiopatias acianogênicas e em duas anomalias
cianogênicas, antes temidas, a transposição das grandes ar-
térias e a drenagem anômala total de veias pulmonares, desde
que as cirurgias sejam realizadas muito precocemente na
vida, na ausência de fenômenos adquiridos irreversíveis.

Experiência do InCor-FMUSP - Em atendimento con-
secutivo de 600 pacientes com cardiopatias congênitas na
idade adulta, com variação de 19 a 86 anos, os casos em
evolução natural corresponderam a 55% (333 pacientes) e
os em evolução pós-operatória a 45% (267 pacientes) 1. Nos
primeiros, houve nítido predomínio das cardiopatias acia-
nogênicas com desvio de sangue da esquerda à direita (203
pacientes-60,9%) em relação às cardiopatias acianogênicas
com obstrução ao fluxo de sangue (60 pacientes-18%) e às
cianogênicas (70 pacientes-21%), sendo 57-17,1% destas
com estenose pulmonar associada e apenas 13-3,9% sem
estenose pulmonar.

Dentre os 203 pacientes com cardiopatias acianogêni-
cas com shunt, houve predomínio da comunicação intera-
trial (135 pacientes-66,5%) em relação à comunicação inter-
ventricular (30 pacientes-14,7%), e ao defeito do septo
atrioventricular (27 pacientes-13,3%). Entre os 60 pacientes
com defeitos obstrutivos, a estenose pulmonar valvar (26
pacientes-43,3%) predominou sobre a coartação da aorta
(15 pacientes-25%), a estenose aórtica valvar (10 pacientes-
16,6%) e a transposição corrigida das grandes artérias (9
pacientes-15%). Em relação às cardiopatias cianogênicas, a
tetralogia de Fallot (34 pacientes-48,5%) e a anomalia de
Ebstein (21 pacientes-30%) foram as mais freqüentes, sendo
as menos comuns a dupla via de saída de ventrículo direito
(5 pacientes-7,1%), a atresia pulmonar com comunicação in-
terventricular (4 pacientes-5,7%), a transposição das gran-
des artérias (2 pacientes-2,8%), o ventrículo único (2 paci-
entes-2,8%) e a atresia tricúspide (2 pacientes-2,8%).

No grupo de cardiopatias operadas na idade adulta, as
acianogênicas com shunt (106 pacientes-54,9%) também
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predominaram sobre as acianogênicas obstrutivas (47 paci-
entes- 24,3%) e as cianogênicas (40 pacientes- 20,7%).

É de interesse notar que a maioria das cardiopatias em
evolução natural se mostra com repercussão hemodinâmi-
ca, exceto em 8-5,9% de 135 pacientes com comunicação in-
teratrial, em 10-33,3% dos 30 pacientes com comunicação
interventricular, em 2-18,1% dos 11 pacientes com canal ar-
terial pérvio, em 8-30,7% dos 26 pacientes com estenose
pulmonar valvar e em 2-22,2% dos 9 pacientes com transpo-
sição corrigida das grandes artérias, além dos 7-33,3% de 21
pacientes com anomalia de Ebstein.

Experiência da literatura – Na evolução natural dos
defeitos até a idade adulta, na literatura, os principais defei-
tos cardíacos apresentam, os mesmos aspectos encontra-
dos em nossa instituição.

Assim, na coartação da aorta, apesar do sobrevivente de
maior idade ter sido de 92 anos 2, verificou-se que mais de 75%
dos pacientes não operados faleceram ao redor de 50 anos em
decorrência de alterações cardiovasculares dependentes da
hipertensão arterial sistêmica, como hemorragia cerebral, rotura
da aorta ou aneurisma dissecante, obstruções coronarianas e
miocardiopatia secundária com insuficiência cardíaca 3.

Na estenose pulmonar valvar, a causa mais comum de
morte foi a insuficiência ventricular direita, usualmente após a
4a década da vida. A metade desses pacientes faleceu até 27
anos de idade, mas é relatada sobrevida longa de até 78 anos 4.

Na comunicação interatrial, a segunda anomalia con-
gênita mais comumente encontrada na idade adulta, cerca
de 40% dos casos sobrevivem além dos 40 anos. A metade
falece entre 40 e 50 anos com perda subseqüente de 6% a
cada ano por insuficiência cardíaca. No entanto, pode ocor-
rer sobrevida acima de 80 ou mesmo de 90 anos 5.

O canal arterial, raramente encontrado na idade adulta,
desenvolve insuficiência cardíaca e endocardite infecciosa,
causas mais freqüentes de morte nessa faixa etária, ao lado
de arritmias, como a fibrilação atrial com conseqüentes fenô-
menos tromboembólicos.

Outras complicações, como o aneurisma ductal, em es-
pecial quando o canal arterial é restritivo na boca anastomó-
tica pulmonar, é responsável por embolias sistêmicas, para-
lisia do nervo laríngeo, compressão do tronco pulmonar, ro-
tura do aneurisma para o esôfago ou para a árvore tráqueo-
brônquica. O sobrevivente de maior idade em evolução na-
tural tinha 91 anos, em associação a defeitos obstrutivos
nas valvas aórtica e mitral 6.

A comunicação interventricular é também raramente
encontrada no adulto apesar de ser, dentre todas, a segunda
anomalia congênita mais freqüente. Fato que se deve a
ocorrência do fechamento espontâneo em cerca de 50 a 75%
dos defeitos pequenos nos dois primeiros anos de vida e,
por outro lado, à necessidade de operação precoce em de-
feitos com maior repercussão.

Ademais, menciona-se na literatura que o fechamento
espontâneo pode ocorrer mesmo na idade adulta, apesar de
raro, como os casos de pacientes de 23 anos 7 e de 46 anos 8.
Contrariando essa assertiva, há autores que relatam fecha-

mento espontâneo do defeito em número maior de casos,
mesmo na idade adulta, alcançado em 10% dos 188 pacien-
tes, com idades entre 17 e 72 (média de 29,2) anos 9.

Na evolução do defeito parcial do septo atrioventricu-
lar, soma-se a repercussão da insuficiência mitral à comuni-
cação interatrial tipo ostium primum. Por isso, torna-se rara
a sobrevida após 50 anos de idade, estimada em aproxima-
damente 10% dos casos 10.

A anomalia mais comum continua sendo a valva aór-
tica bivalvulada, que na idade adulta exterioriza-se através de
estenose aórtica pela fusão comissural ou por degeneração
cálcica ou ainda por endocardite infecciosa. Estima-se que a
prevalência desta anomalia é da ordem de 2% em relação à
população normal.

A tetralogia de Fallot apresenta evolução desfavorá-
vel precoce, sendo que 50% dos pacientes falecem nos três
primeiros anos de vida e 75% até os 10 anos. Cerca de 11%
dos casos alcançam a idade de 20 anos, 6% a 30 anos e ape-
nas 3% a 40 anos. No adulto, é freqüente a insuficiência aór-
tica por dilatação do anel valvar e da aorta ascendente e insu-
ficiência cardíaca por hipóxia crônica.

Na anomalia de Ebstein, ao contrário, a metade dos pa-
cientes alcança a 3a década da vida, mas rara (5%) a sobrevi-
da após 50 anos. A morte decorre de insuficiência cardíaca,
tromboembolismo, arritmia e hipóxia. Os sinais de prognós-
tico reservado constituem-se em cardiomegalia exagerada,
arritmias, principalmente taquicardia paroxística supraven-
tricular e fibrilação atrial, cianose e cansaço.

Maior sobrevida desta anomalia é relatada em paciente
de 85 anos 11 e observa-se que foi descrita pela primeira vez,
à necropsia, em paciente de 75 anos, que curiosamente se
manteve assintomático até a idade de 50 anos, apesar da
grande repercussão 12.

A ocorrência natural das outras cardiopatias cianogê-
nicas na idade adulta é extremamente rara, sem predomínio
de uma sobre a outra.

Sobrevida à idade adulta após cirurgia cardíaca - Em li-
nhas gerais, a evolução pós-operatória a longo prazo depende
de variáveis, como o tipo da anomalia congênita, a idade por
ocasião da intervenção, o grau de involução da sobrecarga de
volume e/ou de pressão imposta ao miocárdio ventricular, a
proteção miocárdica durante a operação, seqüelas e complica-
ções cirúrgicas, principalmente as eletrofisiológicas e a durabi-
lidade de materiais protéticos, como valvas e tubos.

A estenose aórtica valvar, mesmo quando corrigida pre-
cocemente na vida, constitui-se na anomalia que continua
requerendo atenção no adulto, em face da progressão do de-
feito, da degeneração valvar, do aparecimento de insuficiên-
cia aórtica e de endocardite infecciosa. Nesta anomalia, esti-
ma-se sobrevida a longo prazo, após 20 anos de evolução
pós-operatória, de cerca de 82% e, após 22 anos de 77% 13.

A necessidade de reoperação cresce com o tempo
pós-operatório, sendo de 2% com 5 anos, 8% com 10 anos,
19% com 15 anos, 35% com 20 anos e de 44% com 22 anos 14.
A morte súbita constitui-se na principal causa de morte a
longo prazo, ocorrendo em 37% de todos os casos, em 26%
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relacionada à reoperação, em 18% à endocardite, em 4% à
insuficiência cardíaca e à insuficiência aórtica 14.

Na estenose subaórtica, os resultados cirúrgicos têm
sido bons a longo prazo, uma vez que mudanças técnicas
têm diminuído a incidência de reestenose, de complicações,
como perfuração septal, de injúria ao feixe de Hiss, à valva
mitral e também à valva aórtica 15. A indicação precoce do re-
paro da obstrução subvalvar tem evitado alterações mais
pronunciadas da valva aórtica, provocadas pelo impacto do
jato sistólico.

Na estenose supravalvar aórtica, a maioria associada à
síndrome de Williams, guarda a evolução pós-operatória
relação com danos prévios à valva aórtica e à circulação co-
ronariana em face da dilatação da aorta prévia à obstrução e
à hipertensão mecânica provocadas. Tem sido favorável em
94% após 10 anos e em 91% após 20 anos da operação 16.

A estenose mitral congênita, anomalia rara nas várias
formas de apresentação anatômica, apresenta geralmente
evolução mais desfavorável, desde que a correção operató-
ria implique em lesões estenóticas obrigatórias ou mesmo
de insuficiência mitral e que requeram até substituição val-
var futura por próteses mecânicas, acrescendo a possibili-
dade de graus variados de hipertensão pulmonar e a associ-
ação com outros defeitos cardíacos. Sobrevida após 10 anos
da operação alcança de 30 a 60% dos casos 17.

A evolução pós-operatória a longo prazo da estenose
pulmonar valvar guarda relação com o grau do defeito, com
a idade à operação e, principalmente, com a função prévia do
ventrículo direito. Em linhas gerais, é rotulada como excelen-
te, desde que a operação ou mesmo a intervenção pelo cate-
ter-balão seja realizada precocemente no lactente ou nos
primeiros anos de vida 18. A operação no adulto pode trazer
conseqüências pós-operatórias, desde que o ventrículo di-
reito mostre alguma disfunção 19.

Na comunicação interatrial, a preocupação quanto à
necessidade da indicação precoce nos primeiros anos de
vida, ainda que em pacientes assintomáticos, recai no fato
de que, a longo prazo, ocorre involução da dilatação das ca-
vidades direitas, ao passo que, quando operados na idade
adulta, a mesma se sucede somente em 20% dos casos 20.

Acresce-se que, em presença de insuficiência tricúspide
e de disfunção de ventrículo direito, torna-se regra a con-
tinuidade desses fenômenos, quando o paciente é operado
em idade avançada. Mesmo assim, na idade adulta, a correção
é preferível à conduta médica, em vista de melhores resulta-
dos, tanto da qualidade de vida quanto de menor morbidade.

Em acompanhamento desses pacientes operados (mé-
dia de idade de 54±7 anos), a sobrevida pós-operatória em
10 anos foi de 95%, ao passo que, no mesmo período sob
tratamento médico (média de idade de 57±10 anos), a sobre-
vida correspondeu a 84% dos casos 21. No entanto, as arrit-
mias supraventriculares persistem ou até surgem na evolu-
ção pós-operatória, como fibrilação atrial, flütter atrial, ex-
tra-sístoles, predispondo a riscos de tromboembolismo.

Dos tipos anatômicos de comunicação interventri-
cular, os de via de entrada e os perimembranosos são habi-
tualmente corrigidos por via atrial, os subarteriais por ven-

triculotomia direita e os musculares apicais por ventricu-
lotomia esquerda.

Para qualquer uma dessas correções, caso seja realiza-
da precocemente, em geral antes de dois anos de idade, ob-
serva-se evolução favorável a longo prazo, e os pacientes
tornam-se assintomáticos e com função ventricular normal
na vida adulta 22,23.

Quando não há involução da dilatação cardíaca im-
posta por sobrecarga mais prolongada antes da operação,
pode persistir cardiomegalia e disfunção ventricular, além de
maior possibilidade ao desenvolvimento da hipertensão
pulmonar 24. Deve ser lembrado que a sobrevida de pacien-
tes operados, com reação arteriolar pulmonar já acentuada,
é da ordem de 75% em 5 anos 25.

A evolução do canal arterial obedece os mesmos parâ-
metros estabelecidos para a comunicação interventricular,
guardando relação com a idade à operação, com o grau e
duração da sobrecarga de volume imposta ao ventrículo
esquerdo e do grau da hipertensão pulmonar.

Quanto à coartação da aorta, torna-se preocupação
constante após a correção até a idade adulta, em vista da
alta incidência de recoarctação, de persistência de hiperten-
são arterial sistêmica, da presença da valva aórtica bivalvu-
lada, freqüentemente associada, e da formação de aneuris-
ma da aorta.

A sobrevida tardia é influenciada também por freqüen-
tes complicações, como por doença arteriosclerótica
coronariana e por acidente vascular cerebral. Portanto, é
fácil imaginar que a longevidade nesta anomalia é influenci-
ada pela idade à operação, nitidamente, em relação de
proporcionalidade inversa, e ao grau dos caracteres adqui-
ridos presentes, como a hipertensão arterial e hipertrofia
miocárdica 26.

Assim, quando a coartação da aorta é corrigida na in-
fância, a sobrevida a longo prazo alcança 92% dos casos;
quando a correção é mais tardia, entre 20 a 40 anos de idade,
diminui a sobrevida para 75%, cerca de 25 anos após, e em
pacientes com mais de 40 anos, cerca de 50% sobrevivem
após 15 anos da correção 17.

Em relação à hipertensão arterial, caso a correção seja
feita acima de cinco anos de idade, os pacientes tornam-se
normotensos em 90% dos casos após cinco anos de evolu-
ção, diminuindo no entanto essa condição para 50% dos
casos após 20 anos de evolução e mais ainda para 25% após
25 anos da operação 17. Quando a correção é realizada na
idade adulta, apenas em 20% dos casos, observa-se a nor-
malização da pressão arterial, correspondendo a sobrevida
cerca de 67%, nesta faixa etária 27.

A valva aórtica bivalvulada constitui outro risco evo-
lutivo, uma vez que predispõe à fusão comissural e estenose
valvar aórtica, além da endocardite infecciosa.

A recoarctação da aorta, avaliada através gradiente de
pressão em repouso entre os membros acima de 20mmHg e
em exercício acima de 50mmHg, pode ocorrer com qualquer
técnica corretiva e constitui substrato para se considerar
nova intervenção cirúrgica ou mesmo por angioplastia por
cateter-balão 17,26,27.
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Observa-se melhor evolução em portadores de tetralo-
gia de Fallot, operados na primeira década da vida, com so-
brevida média após 32 anos correspondente a 90% em com-
paração a apenas 76% dos casos operados, no mesmo perí-
odo a longo prazo, em idades superiores a 12 anos 28, inclu-
indo-se intervenção na idade adulta 29.

O risco maior da operação na idade adulta decorre da
hipertrofia do ventrículo direito, da sobrecarga de volume
do ventrículo esquerdo imposta por operações paliativas
prévias, acrescidas ainda de distúrbios do ritmo cardíaco.

A correção da tetralogia de Fallot tem sido feita eletiva-
mente em períodos cada vez mais precoces, nos primeiros
meses e mesmo no primeiro mês de vida, quando a correção
torna-se mais simples, desde que a distorção da via de saída
do ventrículo direito seja menor, assim como a hipertrofia
ventricular, tendendo a árvore arterial pulmonar a se desen-
volver mais rapidamente no período pós-operatório, em face
do fluxo pulsátil ventricular 30.

Em qualquer situação, o fator preditivo favorece, além
da ausência de defeitos residuais, como estenose e insufici-
ência valvar pulmonar e a própria comunicação interventri-
cular residual, é a relação da pressão sistólica entre os dois
ventrículos, quando mantida abaixo de 0,5 30.

A atresia pulmonar associada à comunicação inter-
ventricular é anomalia grave cuja sobrevida é rara até a ida-
de adulta, com ou sem operação prévia.

Estima-se que cerca de 16% dos pacientes alcancem a
terceira década 31 e com alta incidência de alterações anato-
mofuncionais, como insuficiência aórtica em cerca de 77%,
insuficiência cardíaca em 38% e com acentuada hipoxemia 32.
Acresce ainda o alto risco de hipertensão arterial pulmonar.

Na transposição das grandes artérias, a correção ana-
tômica de Jatene propicia mudanças anatomofuncionais
significativas, a ponto de se identificar pacientes adultos,
operados precocemente ainda no 1º mês de vida, com função
ventricular esquerda preservada, além de características
normais dessa cavidade, quanto ao volume, pressão e es-
pessura parietal.

O risco de 2% por morte súbita, em decorrência de coro-
nariopatia após correção de Jatene por obstrução e/ou acoto-
velamento arterial, e de cerca de 10% para obstrução arterial
pulmonar, continuam sendo os problemas evolutivos 33.

Quando a correção é dirigida ao redirecionamento in-
tra-atrial dos fluxos do sangue através as operações de Sen-
ning e Mustard, observa-se índice de sobrevida de até 85%
na 1ª técnica e de 80% na 2ª, após 20 anos de evolução 34.

As complicações têm se tornado mais raras, como esteno-
ses de veias cavas com conseqüente síndrome de enteropatia
perdedora de proteínas, estenose de veias pulmonares, de insu-
ficiência tricúspide e de insuficiência do ventrículo direito.

Permanecem as arritmias supraventriculares, causa
principal da descompensação cardíaca a longo prazo 34. A
disfunção do ventrículo direito sistêmico, decorrente de
perfusão inadequada coronariana em face da hipertrofia
crônica obrigatória, também ocorre como causa primária na
evolução tardia desfavorável. No entanto, a patogênese e
incidência desta disfunção ainda necessitam de estudos

mais acurados, com técnicas mais sofisticadas, como o estu-
do do metabolismo miocárdico através perfusão radioisotó-
pica, por exemplo.

A anomalia de Ebstein, em evolução pós-operatória,
depende do tempo de duração da insuficiência tricúspide e,
portanto, da idade à operação, do estado funcional do ven-
trículo direito e das lesões residuais, além da técnica opera-
tória, se realizada por plástica ou por substituição valvar.
Mortalidade tardia de até 15% é relatada após correção sob
várias técnicas dessa anomalia 35,36.

Reflexões acerca da evolução tardia de pacien-
tes operados com cardiopatias congênitas. O
panorama atual e a necessária mudança

A evolução pós-operatória tardia de portadores de
cardiopatias congênitas tem suscitado inúmeras dúvidas,
em vista da variabilidade das informações científicas 37,38.

Tais diversidades de resultados em uma mesma cardio-
patia, dependem,  de uma série de variáveis, que necessita de
análise mais criteriosa, principalmente  do tipo da cardiopa-
tia congênita, do estado anatomofuncional pré-operatório,
do tipo de correção cirúrgica, se anatômica ou funcional, de
eventuais complicações pré e pós-operatórias e, também, de
defeitos residuais cirúrgicos.

Dessas variáveis são considerados a complexidade do
assunto e o entendimento da difícil missão da análise evoluti-
va. Atualmente, serve de base para que possamos melhor
nos posicionar frente a uma cardiopatia congênita, estabele-
cendo a perspectiva e, conseqüentemente, alterar a conduta.

De modo geral, podemos dividir a evolução atual pós-
operatória das cardiopatias congênitas em dois tipos princi-
pais: o 1º rotulado como favorável, em vista de longevidade
normal ou próxima da obtida pela população normal, e o 2º,
como desfavorável, cuja longevidade é encurtada por uma
destas possibilidades: 1) presença de fatores adquiridos ad-
versos pré-operatórios, que se tornam irreversíveis mesmo
após a correção cirúrgica; 2) existência de defeitos residuais
pós-operatórios, obrigatórios ou não; 3) em correções ope-
ratórias funcionais e não anatômicas. Estes fatores são res-
ponsáveis por diminuição da longevidade, em maior ou me-
nor período de tempo, na dependência da sua magnitude.

A evolução favorável relaciona-se sempre a cardiopa-
tias corrigíveis do ponto de vista anatômico, em geral em
idade precoce e na ausência de fenômenos anatômicos ad-
quiridos adversos, com função ventricular preservada e
sem complicações e/ou defeitos residuais oriundos da cor-
reção operatória.

Tal normalidade anatomofuncional é obtida em cardio-
patias congênitas acianogênicas com desvios de sangue da
esquerda para a direita, tipo comunicações interatrial e inter-
ventricular, canal arterial e mesmo em defeito do septo atrio-
ventricular e ainda em fístulas arteriovenosas, como na ori-
gem de uma das artérias pulmonares da aorta ascendente,
desde que a correção anatômica seja realizada precocemen-
te, nos primeiros meses de vida.
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Estende-se também essa evolução favorável a cardio-
patias congênitas acianogênicas obstrutivas (estenoses
aórtica e pulmonar e na coartação da aorta), desde que o
gradiente de pressão residual seja persistentemente inferior
a 20mmHg e ainda a duas cardiopatias cianogênicas, que
podem hoje alcançar a cura pela cirurgia corretiva, represen-
tadas pela transposição das grandes artérias e pela drena-
gem anômala total das veias pulmonares.

A longevidade reduzida pela presença de fatores ad-
versos adquiridos decorre de hipertrofia e de dilatação car-
díacas, além da hipertensão arterial pulmonar, irreversíveis
mesmo em cardiopatias congênitas corrigíveis, realizadas
tardiamente, principalmente na vida adulta ou a partir da
adolescência. Essa evolução ocorre tanto em cardiopatias
congênitas acianogênicas obstrutivas (estenoses aórtica e
pulmonar e na coartação da aorta) como em cardiopatias
com desvios de sangue de uma a outra circulação (comuni-
cações interatrial e interventricular e no canal arterial), desde
que os mecanismos de compensação cardíaca ultrapassem
seus limites,  ocorridos após determinado tempo de sobre-
carga de volume e/ou de pressão.

Defeitos residuais cirúrgicos, obrigatórios ou não, em
cardiopatias operadas em qualquer idade, constituem-se em
elementos que perpetuam sobrecargas, afetando sensivel-
mente a evolução tardia.

A insuficiência pulmonar, por exemplo, é rotulada
como obrigatória após a correção da tetralogia de Fallot,
ocasionando sobrecarga de volume de ventrículo direito,
proporcional ao grau do defeito e, como conseqüência, o
aparecimento da insuficiência cardíaca direita, arritmias e
baixo débito sistêmico.

Ressalta-se, também, a disfunção de ventrículo direito
residual em portadores de anomalia de Ebstein, operados na
idade adulta, na qual essa cavidade sofreu dilatação exage-
rada em decorrência da insuficiência tricúspide por longo
tempo até a operação.

Como defeitos residuais cirúrgicos, também obrigatóri-
os, menciona-se a insuficiência das valvas atrioventriculares,
direita e esquerda, que ocorre em maior ou menor grau após a
correção do defeito do septo atrioventricular, em face da mag-
nitude da malformação da valva atrioventricular única.

É quase obrigatório o defeito residual em situações de
obstrução subvalvar e mesmo valvar à direita ou à esquerda
do coração, em face de malformações, que dificultam o repa-
ro anatômico e, portanto, a normalização anatomofuncional.

Estende-se essa assertiva a anomalias isoladas ou em
associações a outros defeitos, como na transposição das
grandes artérias, dupla via de saída de ventrículo direito e na
transposição corrigida das grandes artérias.

Por fim, é também desfavorável a evolução em cardio-
patias cuja correção é funcional e não anatômica, predis-
pondo a longo prazo, determinadas complicações congesti-
vas, arrítmicas, embólicas e infecciosas.

Salienta-se essa evolução em cardiopatias cuja corre-

ção anatômica não é exeqüível, como na atresia tricúspide,
conexão atrioventricular univentricular, hipoplasia do cora-
ção esquerdo, cardiopatias com hipoplasia de um dos dois
ventrículos e em determinadas cardiopatias congênitas cu-
ja correção cirúrgica é mais dificultada. Em todas, aplica-se o
princípio Fontan, isto é, a conexão venosa sistêmica com a
árvore arterial pulmonar.

Ademais, a correção funcional se aplica também em
situações em que o ventrículo esquerdo perde a capacidade
de poder manter o débito sistêmico, como na transposição
das grandes artérias com septo ventricular íntegro.

A correção funcional na transposição das grandes ar-
térias pelo redirecionamento intra-atrial dos fluxos sangüí-
neos pelas técnicas de Mustard e de Senning conduz ao
ventrículo esquerdo o sangue venoso sistêmico e ao ventrí-
culo direito o sangue venoso pulmonar, favorecendo a nor-
malização funcional sistêmica e pulmonar.

Tal efetividade também se aplica em outras condições,
como na discordância atrioventricular isolada, na qual o
átrio direito conecta-se com o ventrículo esquerdo e aorta e
o átrio esquerdo com o ventrículo direito e as artérias pul-
monares.

Esse conceito corretivo funcional é também aplicado
em associação à troca arterial e coronária na transposição
corrigida das grandes artérias com acentuada insuficiência
tricúspide.

A interposição de tubos e de valvas dentro do princí-
pio Rastelli no tronco arterial comum e na atresia pulmonar
com comunicação interventricular, na transposição das
grandes artérias com estenose pulmonar, restabelecendo
assim a comunicação ventrículo direito- tronco pulmonar
também faz parte das correções ditas funcionais com todas
as conseqüências desfavoráveis de fenômenos de degene-
ração, obstrução e de infecção.

Nesta apresentação, fica patente que, apesar do pro-
gresso intenso, a perfeição ainda está longe. É grande ainda
hoje o desconhecimento dos aspectos etiológicos e pato-
genéticos, além dos tratamentos genético, bioquímico, enzi-
mático e até de medidas profiláticas, que certamente dariam
passos mais decisivos para a cura das cardiopatias congêni-
tas. O progresso de melhor perspectiva desta especialidade,
exige hoje a necessidade de mudanças de conduta.

Assim, em cardiopatias corrigíveis, a fim de se evitar
todos os caracteres adquiridos adversos, é imperiosa, como
solução, a correção precoce nos primeiros meses de vida.

Em cardiopatias não corrigíveis, em vista da evolução
desfavorável da sua maioria, talvez em futuro bem mais pró-
ximo, a solução esteja em procedimentos mais radicais,
como o transplante cardíaco.

Do início difícil, atravessamos, ainda agora, período
de busca, visualizando melhores horizontes, desde que
permaneça o empenho na obtenção do objetivo principal,
ou seja, dar à criança cardiopata a evolução similar àquela de
uma criança normal.
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