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Objetivo - Avaliar os resultados clínicos tardios da
cirurgia de Fontan em pacientes com atresia tricúspide.

Métodos - Analisados, retrospectivamente, de agosto/
80 a janeiro/00 no Instituto de Cardiologia do Rio Grande
do Sul, 25 pacientes com média de idade no momento da ci-
rurgia de 5,4±3,1 anos, de peso 15,8±6,1kg, sendo a maio-
ria (63,9%) do sexo masculino, acompanhados a longo
prazo, de uma série de 36 pacientes submetidos à cirurgia
de Fontan ou suas variantes por atresia tricúspide. Quatro
pacientes foram submetidos à cirurgia de Fontan clássica,
12 à variante de Kreutzer, seis à de Björk, nove à derivação
cavopulmonar total com tubo fenestrado e cinco à deriva-
ção cavopulmonar total com tubo não fenestrado.

Resultados - Os pacientes foram acompanhados, ambu-
latorialmente, com tempo médio de sobrevida tardia de
5,5±4,2 anos (50 dias a 17,8 anos) e mortalidade tardia de
8%. A saturação arterial aumentou de 77,2±18,8% no pré-
operatório para 91±6,7% na última consulta ambulatorial
(p>0,05). Na revisão final, a maioria (67%) dos pacientes es-
tava assintomática e 87% suportavam esforços físicos. Dez
(40%) pacientes apresentaram alguma complicação no se-
guimento tardio, como arritmia cardíaca, cianose, enteropa-
tia perdedora de proteínas, eventos neurológicos, insuficiên-
cia cardíaca direita, intolerância aos esforços e reoperação.

Conclusão - Os resultados indicam que, transposto o pe-
ríodo pós-operatório imediato, no qual ocorrem as adaptações
à nova fisiologia circulatória, os pacientes com atresia
tricúspide submetidos à cirurgia de Fontan evoluem satisfato-
riamente, embora com pouca, mas significativa morbidade.
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Artigo Original

A atresia tricúspide é uma malformação cardíaca rara,
em que não há comunicação entre o átrio e o ventrículo di-
reitos, determinando complexas adaptações fisiológicas
culminando em elevadas morbidade e mortalidade e reque-
rendo a utilização de técnica cirúrgica adequada para sua
correção 1. Dessa maneira, em 1971, Fontan e Baudet 2 lan-
çaram as bases para aquela que veio a se tornar a cirurgia
paliativa definitiva para os pacientes com atresia tricúspide.
Fundamentalmente, estabelece-se uma comunicação entre
o retorno venoso sistêmico e a circulação arterial pulmonar,
desviando o fluxo do ventrículo direito 2,3. Com o passar dos
anos, entretanto, algumas alterações foram propostas em
relação à clássica cirurgia de Fontan, como a técnica de
Kreutzer 4, a de Björk 5 e a derivação cavopulmonar total
(DCPT) 6-9, de modo que são poucos os estudos abordando
o seguimento tardio desses pacientes 10-18.

Tendo em vista que a cirurgia de Fontan é uma modali-
dade terapêutica relativamente recente e que, além disso,
algumas importantes alterações foram acrescidas à técnica
cirúrgica original, o presente estudo objetiva avaliar a so-
brevida tardia, bem como as complicações ocorridas no se-
guimento a longo prazo de pacientes com atresia tricúspide
submetidos à cirurgia de Fontan ou suas variantes.

Métodos

De agosto/80 a janeiro/00, 36 pacientes foram submeti-
dos à cirurgia de Fontan ou suas variantes no Instituto de
Cardiologia do Rio Grande do Sul, devido a atresia tricúspi-
de. Sendo um estudo de coorte descritivo, anterógrado, re-
trospectivo, não controlado, os dados dos pacientes foram
coletados a partir de seus prontuários médicos. Para tanto,
consideramos como válidos para o estudo apenas os pa-
cientes com atresia tricúspide que sobreviveram ao pós-
operatório imediato e cujos resultados de exames fossem ex-
pressos através de laudos preenchidos e assinados pelo
médico ou técnico responsável e as anotações próprias do
médico assistente e a ficha de avaliação pré-operatória esti-
vessem disponíveis.
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Em todos os pacientes foram realizados, na nossa ins-
tituição, ecocardiografia transtorácica, para determinar o
diagnóstico anatômico pré-operatório e estudo hemodinâ-
mico, para avaliar as pressões arteriais sistêmica e pulmonar,
e eletrocardiograma, radiografia de tórax, hemograma, gaso-
metria arterial, glicemia, creatinina e eletrólitos.

Os dados concernentes à cirurgia foram obtidos atra-
vés do laudo emitido pelo cirurgião, em que foram avalia-
dos a data da cirurgia, os tempos de circulação extracorpó-
rea e de isquemia miocárdica e a técnica cirúrgica empregada.

A média de idade no momento da cirurgia situou-se em
5,4±3,1 anos e a de peso em 15,8±6,1kg, sendo a maioria
(63,9%) dos pacientes do sexo masculino. Quando dividi-
dos por décadas, 11 pacientes sofreram a cirurgia na déca-
da de 80 com média de idade de 6,1±4,4 anos, e 25 na década
de 90 e ano 2000, com média de idade de 4,9±2,2 anos. Os
dados da ecocardiografia e da hemodinâmica estão nas ta-
belas I e II, respectivamente. A maioria (93,1%) dos doentes
apresentava-se em ritmo sinusal ao eletrocardiograma. Trin-
ta e quatro pacientes tinham alterações no radiografia de
tórax, 31 por cardiomegalia, 17 por hiperfluxo arterial pulmo-
nar e 27 por hipofluxo. Quanto à cirurgia paliativa, 28 pacien-
tes tinham sido submetidos a pelo menos um procedimento
prévio, que foram anastomose de Blalock-Taussig (n=21),
bandagem da artéria pulmonar (n=9), cirurgia de Glenn (n=4)
e anastomose aorto-pulmonar (Cooley) (n=2).

Quanto à técnica cirúrgica empregada, quatro pacien-
tes foram submetidos à cirurgia de Fontan clássica (dois
nos anos 80 e dois nos anos 90), 12 à variante de Kreutzer
(oito nos anos 80 e quatro nos anos 90), seis à de Björk (um
nos anos 80 e cinco nos anos 90), nove à DCPT com tubo
fenestrado (todos nos anos 90) e cinco à DCPT com tubo
não fenestrado (três nos anos 90 e dois no ano 2000). O tem-
po médio de circulação extracorpórea foi de 105,4±34,2min e
o de isquemia miocárdica, de 64,5±25,5min, não havendo
diferença significativa em relação à técnica empregada

(p>0,05). A mortalidade intra-hospitalar imediata foi de
30,5%, sendo seis óbitos por choque cardiogênico (um
Fontan, um DCPT com tubo fenestrado, dois Kreutzer, dois
Björk), dois por falência de múltiplos órgãos (ambos com
DCPT com tubo fenestrado), um por arritmia cardíaca
(Kreutzer) e dois sem causa definida (ambos com Kreutzer).
Não houve diferença de mortalidade no pós-operatório ime-
diato entre as técnicas utilizadas (p>0,05). Quanto aos pa-
cientes que sobreviveram, 100%, 66,6%, 66,6%, 75% e
58,3% foram submetidos às técnicas de DCPT com tubo não
fenestrado, Fontan clássico, DCPT com tubo fenestrado,
Björk e Kreutzer, respectivamente. Avaliando-se a década
em que fora realizada a cirurgia, independentemente de téc-
nica operatória, verificamos que a sobrevida imediata foi de
54,6% na década de 80 e de 76% na de 90 e ano 2000. Em rela-
ção à pressão sistólica da artéria pulmonar, os pacientes que
faleceram no período pós-operatório imediato tinham média
de 30,8±18,8mmHg e os que sobreviveram, 20,3±8,1mmHg
(p>0,05).

O acompanhamento desses doentes estabeleceu-se
através de revisões periódicas no ambulatório de cardiolo-
gia pediátrica da nossa instituição, sendo encaminhados –
quando necessário – para realizar ecocardiografia transtorá-
cica ou novo estudo hemodinâmico. Foram avaliados a inci-
dência de complicações e reoperações, a gasometria arterial,
o hematócrito e a sobrevida a longo prazo. O tempo de so-
brevida após a cirurgia de Fontan foi determinado através
da subtração da data da ultima revisão ao ambulatório (ou
do óbito) da data da cirurgia.

Para fins de análise estatística, os dados foram anali-
sados através dos programas EPI- INFO 6.0 e SPSS por cál-
culos de freqüência, testes t de Student, Fischer, qui-qua-
drado e curva atuarial de Kaplan-Meier, estabelecendo-se
um nível de significância de 5%.

O presente estudo foi avaliado e aprovado pelo comitê
de ética da nossa instituição.

Resultados

Vinte e cinco pacientes foram acompanhados desde
que foram submetidos à cirurgia de Fontan ou suas varian-
tes com um tempo de sobrevida médio de 5,5±4,2 anos (en-
tre 50 dias e 17,8 anos) (fig. 1).

A média do hematócrito reduziu-se de 52,6±8% do pré-

Tabela I - Variáveis anatômicas dos pacientes com atresia
tricúspide submetidos à cirurgia de Fontan ou suas variantes

estabelecidas por ecocardiografia transtorácica

Variável anatômica Pacientes (n=36) %

Situs
Solitus 35 97,2
Isomerismo atrial direito 1 2,8

Dextrocardia 2 5,6
Valva atrioventricular esquerda

Normal 32 88,9
Insuficiência valvar 4 11,1

Conexão ventrículo-arterial
Concordante 22 61,1
Discordante 7 19,4
Via de saída única 6 16,7
Dupla via de saída do ventrículo direito 1 2,8

Anomalias associadas
Estenose pulmonar 8 22,2
Atresia pulmonar 3 8,3
Persistência do canal arterial 1 2,8
Coarctação da aorta 1 2,8

Tabela II - Pressões na artéria pulmonar e no ventrículo esquerdo
em período pré-operatório dos pacientes com atresia tricúspide

submetidos à cirurgia de Fontan ou suas variantes

Variável Média

Artéria pulmonar
Pressão sistólica  (n=23) 23,2 + 12,9mmHg
Pressão diastólica  (n=23) 10,7 + 5mmHg
Pressão média  (n=24) 15,8 + 6,3mmHg

Ventrículo esquerdo
Pressão sistólica (n=29) 81,7 + 14,7mmHg
Pressão diastólica final (n=26) 11,5 + 6mmHg
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operatório para 44,1±10% no pós-operatório tardio (p>0,05);
a média da saturação arterial pré-operatória, disponível em
10 pacientes, aumentou de uma média de 77,2±18,8% para
91±6,7% (n=5) na última consulta ambulatorial (p>0,05).

Dezessete pacientes foram submetidos à ecocardiogra-
fia de controle, em que se vizibilizou, em um, derrame peri-
cárdico sem repercussão hemodinâmica; em dois, comunica-
ção interventricular residual e, em um, regurgitação mitral mí-
nima. Apenas em quatro pacientes foi realizado cateterismo
cardíaco, sendo dois desses reoperados posteriormente.

Dez pacientes apresentaram-se com alguma complica-
ção no seguimento tardio (tab. III). Dos pacientes que tive-
ram eventos neurológicos, um apresentava retardo mental e
outro, convulsão, ambos operados nos anos 90. Três pa-
cientes apresentaram arritmias cardíacas, dois operados na
década de 90 e um na de 80; houve um paciente com flutter
atrial, um com taquicardia atrial paroxística e outro com fibri-
lação atrial. Dois pacientes operados na década de 80 foram
reoperados durante o seguimento: um paciente 7 anos e 5
meses após Fontan clássico por anasarca decorrente de fi-
brose intratubular, a qual foi ressecada e utilizado enxerto de
Dacron; outro 8 anos após Kreutzer devido à congestão ve-
nosa por estenose do tubo valvado, substituído por enxerto
de pericárdio heterólogo na conexão átrio-pulmonar.

Na última revisão, a maioria (67%) dos pacientes esta-
va assintomática e 87% suportavam esforços físicos, ba-

seado em questionamento direto ao paciente (método seme-
lhante utilizado por Gentles e cols. 16).

Dois (8%) pacientes faleceram no seguimento tardio,
um por choque cardiogênico 17 anos e meio após Fontan
clássico realizado em 1981 e outro por falência de múltiplos
órgãos 8 anos e 7 meses depois da cirurgia de Kreutzer, reali-
zada em 1989.

Discussão

A atresia tricúspide, anatomopatologicamente descri-
ta a partir do século XIX 1, permanece até os dias atuais so-
frendo contínua evolução, no que diz respeito ao seu mane-
jo cirúrgico. Tendo para si atribuída uma elevada mortalida-
de até o início dos anos 70, esta complexa doença cardíaca
teve sua história natural modificada pela técnica cirúrgica
descrita por Fontan e Baudet 2, dando início à chamada era
de Fontan 14. Um aspecto importante a ser considerado na
nova fisiologia circulatória derivada desta cirurgia é que,
após este procedimento, as resistências vasculares sistêmi-
ca e pulmonar estão em série, e portanto, a energia respon-
sável pelo fluxo sangüíneo nesses dois sistemas provém de
um único ventrículo. Por ser um procedimento recente, ainda
não temos respostas contundentes se tal reestruturação é
benéfica para o bom desempenho da função ventricular a
longo prazo 1.

No presente estudo, avaliamos 25 pacientes com atre-
sia tricúspide e  acompanhamento médio ao redor de cinco
anos após a cirurgia de Fontan ou suas variantes, seme-
lhante ao apresentado por outros autores 15,16,19. Nossos pa-
cientes foram operados, em média, com aproximadamente
cinco anos de idade, em consonância a outros grupos 16,19,24,
tendo uma tendência de serem mais jovens na última década
de nossa experiência, como nos grupos de Toronto 15 e de
Boston 17. A idade avançada no momento da operação é
um fator de risco para mortalidade tardia após cirurgia de
Fontan, uma vez  que a prolongada sobrecarga de volume
no ventrículo funcionante e a persistência da cianose con-
tribuem para a deterioração progressiva do músculo cardía-
co 1,19, apesar de Yeh e cols. 15 não terem demonstrado au-
mento significativo da sobrevida com a antecipação do mo-
mento cirúrgico.

Embora a mortalidade imediata desta série tenha sido

Tabela III - Complicações apresentadas no seguimento tardio de pacientes com atresia tricúspide submetidos à cirurgia de Fontan ou suas variantes de
acordo com a técnica empregada (n=25)

Complicação Fontan Kreutzer Björk Derivação cavopulmonar Derivação cavopulmonar
(n=3)  (n=7) (n=4) total com tubo total com tubo

fenestrado (n=6) não fenestrado (n=5)

Arritmia cardíaca 2 - - 1 -
Cianose - 2 - - 1
Enteropatia perdedora de proteínas 2 1 - - -
Eventos neurológicos - 1 - - 1
Insuficiência cardíaca  direita 1 - - 1 -
Intolerância aos esforços 1 1 - - 1
Reoperação 1 1 - - -

Fig. 1 - Curva de Kaplan-Meier para sobrevida tardia de pacientes com atresia
tricúspide submetidos à cirurgia de Fontan ou suas variantes, excluída a mortalidade
imediata.
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superior à apresentada pela literatura 1,10-13,16,17, a mortalidade
tardia no nosso grupo de pacientes foi semelhante à veri-
ficada por outros autores 15,19, atingindo sobrevida média de
5,5±4,2 anos. Yeh e cols. 15 verificaram que 65,8% de seus pa-
cientes encontram-se vivos 20 anos após a cirurgia de
Fontan. Weipert e cols. 18, avaliando sobrevida a longo prazo
em pacientes com atresia tricúspide, submetidos à técnica de
átrio direito-artéria pulmonar ou de Björk, verificaram, para
ambas as técnicas, sobrevida em 15 anos, ao redor de 70%.

Nosso grupo de pacientes teve alta mortalidade pós-
operatória imediata. Entretanto, quando comparamos a mor-
talidade por décadas, houve uma redução de 53% da morta-
lidade dos anos 80 para a dos 90 e 2000. Tal redução também
foi observada por outros autores 10,11,20,24, demonstrando o
aperfeiçoamento técnico inerente à experiência acumulada
e à incorporação de novas técnicas. No grupo de Boston 11,
a mortalidade imediata em sua experiência inicial era de
27%, muito semelhante à do nosso grupo.

Devemos considerar, ainda, que os pacientes que fale-
ceram no pós-operatório imediato apresentavam uma ten-
dência de ter pressão arterial pulmonar superior àquela dos
que sobreviveram, sendo essa correlação significativamen-
te apresentada por Mayer e cols. 17. A presença de hiperten-
são arterial pulmonar pode ser um considerável determinan-
te da sobrevida, uma vez que o retorno venoso sistêmico
terá de, prolongadamente, vencer a elevada resistência arte-
rial pulmonar. Dessa forma, com o incremento da resistência
no leito arterial pulmonar, pode advir precocemente a falên-
cia deste sistema circulatório em série, podendo explicar,
pelo menos em parte, a elevada mortalidade imediata.

Ao compararmos a técnica cirúrgica empregada e a so-
brevida imediata, observamos que todos pacientes com
DCPT e a grande maioria dos submetidos ao Fontan clássi-
co, ao Björk e à DCPT com tubo fenestrado sobreviveram ao
pós-operatório imediato. Já no pós-operatório tardio, igual-
mente, nenhum paciente faleceu com DCPT com tubo fe-
nestrado ou não e Björk, sendo que essas técnicas vieram a
ser utilizadas, em sua maioria, somente na década de 90 e no
ano 2000.

Quando avaliamos a capacidade funcional de nossos
pacientes, mesmo que baseados em uma resposta subjeti-
va, verificamos que a maioria suportava esforços físicos na
última consulta ambulatorial. Em conformidade com nossos
resultados e metodologia de aferição, Gentles e cols. 16, de
Boston, observaram que 91,3% de seus pacientes estavam
em estado funcional excelente ou bom, em média 5,4 anos
após a cirurgia de Fontan. Esses mesmos autores demons-
traram que quanto mais prolongado o seguimento, para os
pacientes que apresentam sintomas, pior é a classe funcio-
nal do paciente, sugerindo que a nova fisiologia circulatória
traz uma diminuição progressiva do desempenho cardíaco.
Driscoll e cols. 21 verificaram melhora da tolerância física e
resposta cardiorrespiratória em pacientes com atresia tri-
cúspide após a cirurgia de Fontan, embora, ainda assim,
permanecessem abaixo do normal, fato também observado

por outros autores 18, os quais, adicionalmente, não obser-
varam diferença na resposta ventilatória entre Björk e átrio
direito-artéria pulmonar. Em contra-partida, Driscoll e cols. 21

relataram pior tolerância física com aumento da idade, muito
provavelmente devida à sobrecarga crônica de volume e
pressão na cavidade ventricular única. Desencadeamento
fisiopatológico que culminará, muitas vezes, na inevitável
indicação de transplante cardíaco para esses pacientes 11.
Nesse sentido, Fontan e cols 22. também consideram esta ci-
rurgia como um procedimento paliativo, uma vez que, igual-
mente, observaram capacidade funcional diminuta a longo
prazo em seus pacientes.

Embora tivéssemos disponível a saturação arterial no
pós-operatório tardio de apenas cinco pacientes, sua média
foi de 91±6,7%, muito semelhante àquela encontrada por
Gentles e cols 16. É importante considerarmos que os de-
mais pacientes não tinham esta medida no seguimento tar-
dio, porque, sendo um acompanhamento ambulatorial e
eles estando em condições clínicas estáveis, não havia ne-
cessidade de requisitar um exame de tal natureza. Assim
sendo, podemos inferir que essa média reflita os níveis apro-
ximados para os pacientes sem este exame. Além disso,
houve uma tendência de maior saturação arterial no segui-
mento tardio em comparação com o pré-operatório. O hema-
tócrito, da mesma maneira, demonstrou uma tendência a ser
menor no pós-operatório tardio. Estes dois fatos em conjun-
to corroboram para refletir um melhor estado de oxigenação
tardia após a cirurgia de Fontan ou suas variantes.

Ao analisarmos as complicações ocorridas com a técni-
ca cirúrgica empregada, vimos que tenderam a ser menos
prevalentes nos pacientes com Björk e DCPT com ou sem
fenestração, embora Gentles e cols. 11 tenham concluído em
seu estudo que os resultados do seguimento tardio não es-
tão diretamente relacionados com o procedimento realiza-
do. A cianose, presente em três pacientes, pode advir de
um fluxo pulmonar deficiente, em decorrência de elevada re-
sistência arterial pulmonar ou diminuta pressão de perfusão
pulmonar 1. O desenvolvimento de arritmias cardíacas, que
parece ser menos incidente com a DCPT, é outra complica-
ção severa e difícil de controlar clinicamente, sendo mais
prevalente quanto pior a classe funcional e maior o tempo de
seguimento 1. Bando e cols. 13 observaram arritmias em seis
(4,7%) de seus pacientes, mais associadas a grandes fenes-
trações ou anastomose átrio direito-artéria pulmonar. Na
nossa série, três pacientes tiveram arritmia, sendo dois em
Fontan clássico e um em DCPT com tubo fenestrado. Ente-
ropatia perdedora de proteínas, presente em três (12%) pa-
cientes no seguimento tardio, apresentou uma prevalência
superior à relatada de 2,5% por Gentles e cols. 16 e Bando e
cols. 13, em cujos pacientes não ocorreu esta complicação.
Dois (8%) de nossos pacientes apresentaram complicações
neurológicas. No grupo de Boston 23 e no de Indianápolis 13,
acidente vascular encefálico ocorreu em aproximadamente
2% de seus pacientes. Os autores de Boston 23 verificaram
que o risco desta complicação neurológica prolonga-se do
pós-operatório imediato até dois anos e meio de seguimen-
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to. A prevalência de reoperações no seguimento tardio no
nosso estudo foi 8%, enquanto a literatura aponta dados
variados, como 20,1% 16 e 8,6% 15.

Apesar de esta série constituir-se de um número pe-
queno de doentes, nossos resultados são comparáveis com
os da literatura. Este e outros estudos demonstram que a ci-
rurgia de Fontan ou suas variantes oferece resultados satis-
fatórios a longo prazo, contribuindo para considerável
sobrevida. Além disso, a melhora da qualidade de vida pro-
porcionada pela cirurgia faz com que, entre os benefícios já
discutidos, o paciente tenha melhores condições sociais de
desenvolvimento 16. Nesta série, os pacientes com Björk e

DCPT tiveram menos complicações e nenhum óbito tardio.
Além disso, houve uma melhora clinicamente importante da
oxigenação arterial e grande parte dos pacientes apresenta-
va satisfatória capacidade física. Assim sendo, a cirurgia de
Fontan, quase trinta anos após sua descrição inicial, de-
monstra ser um importante passo terapêutico para os doen-
tes com atresia tricúspide. A evolução da técnica utilizada,
com preferência atual para derivação cavopulmonar total
de morfologia intra ou mesmo extracardíaca, associada à
melhor seleção pré-operatória e à maior experiência cirúrgi-
ca, tem contribuído para melhores resultados imediatos e
tardios.
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