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RESUMO 

Ribeiro T L. Oclusão das comunicações interventriculares musculares congênitas 

pela técnica híbrida perventricular: indicações, resultados imediatos e tardios 

[dissertação]. São Paulo: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Universidade de 

São Paulo; 2020. 

Introdução: classicamente, comunicações interventriculares (CIVs) com repercussão 

hemodinâmica são corrigidas pelo tratamento cirúrgico, entretanto as CIVs 

musculares constituem um grande desafio ao cirurgião devido à localização em meio 

às trabeculações do ventrículo direito. Por outro lado, o método percutâneo tem 

maiores taxas de complicações em pacientes de baixo peso pela rigidez do material, 

acesso vascular limitado e necessidade de estabelecer uma alça arteriovenosa para 

o implante do dispositivo. A oclusão perventricular de comunicações 

interventriculares musculares (CIVm) surgiu como uma opção para pacientes de alto 

risco ou como tratamento complementar em pacientes com defeitos associados, 

poupando tempo de circulação extracorpórea. No Brasil, o emprego da técnica 

híbrida ocorre há mais de 10 anos, mas faltam estudos para analisar os resultados 

imediatos e a longo prazo. Objetivos: avaliar as características clínicas e anatômicas 

pré-procedimento, indicações de tratamento com a técnica híbrida, complicações no 

pós-procedimento imediato e parâmetros clínicos e ecocardiográficos no seguimento 

tardio desta população. Métodos: foi realizado estudo retrospectivo com pacientes 

submetidos à oclusão perventricular de CIVm em dois centros de cardiologia 

pediátrica entre 2007 e 2017. Foram criados dois grupos de acordo com a indicação: 

tratamento primário (onde a correção da CIVm é o objetivo principal) ou tratamento 

complementar (onde há associação com outros defeitos que também necessitam de 

tratamento). Foram analisados dados pré, intra e pós-operatórios imediatos e tardios 

com informações obtidas pelo levantamento do prontuário. Resultados: foram 

realizados 23 procedimentos em 21 pacientes no período estudado. Na coorte geral, 

a mediana de idade foi 4,7 meses (22 dias-3,2 anos) e a média de peso foi 5,5±1,9 

kg. Quinze pacientes (65,2%) haviam passado por procedimentos prévios e 11 

(47,8%) foram encaminhados da unidade de terapia intensiva (UTI). O tratamento 

primário foi realizado em 10 pacientes, [mediana do diâmetro das CIVm de 8,1 mm 

(4-17)]. Neste grupo, três pacientes tinham comorbidades importantes e dois, 



 

 

bandagem do tronco pulmonar prévia. O sucesso ocorreu em nove dos 10 casos. 

Em um paciente houve deslocamento da prótese sendo necessária a correção 

cirúrgica. Houve um óbito tardio por infecção em neonato com comorbidades. Em 11 

pacientes a oclusão da CIVm foi considerada como tratamento complementar, sendo 

a mediana do diâmetro das CIVm de 7,0 mm (4,5-16) sendo que 10 deles estavam 

em recuperação pós-operatória na UTI. Sete passaram por procedimentos 

adicionais concomitantes. O sucesso ocorreu em 10/11 pacientes. Houve um óbito 

associado ao procedimento, sem complicações nos demais. O tempo de seguimento 

pós-operatório foi de 4,6 anos (8,5 meses-10,6 anos). Nenhum paciente apresentou 

shunt residual hemodinamicamente significativo, sintomas cardiovasculares, 

reintervenção não planejada, arritmias ou óbito. Conclusão: A técnica híbrida de 

oclusão de CIVm apresenta altas taxas de sucesso em casos bem selecionados. 

Pacientes com baixo peso, em condição clínica desfavorável para cirurgia ou com 

cardiopatias complexas associadas são os principais candidatos para a técnica. O 

procedimento mostra baixo índice de lesões residuais, baixa associação com 

arritmias, insuficiência valvar ou disfunção ventricular e resultados animadores a 

médio e longo prazo. 

Palavras-chave: Comunicação Interventricular. Dispositivo para Oclusão Septal. 

Procedimentos Cirúrgicos Cardíacos  



 

 

ABSTRACT 

Ribeiro TL. Congenital muscular ventricular septal defect closure by the hybrid 

perventricular technique: indications, immediate and late results [dissertation]. São 

Paulo: Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, Universidade de São Paulo; 2020. 

Introduction: traditionally, hemodynamically significant ventricular septal defects 

(VSDs) are surgically corrected. However, muscular VSDs represent a major 

challenge for the surgeon due to their location within coarse trabeculations of the 

right ventricle. The percutaneous treatment, on the other hand, present with high 

rates of complications in infants and small children because of stiff sheaths, limited 

vascular access and the need to establish an arteriovenous loop to implant the 

device. Perventricular closure of muscular ventricular septal defects (mVSD) 

emerged as an option for high-risk patients or as an additional treatment for patients 

with associated congenital heart disease, saving precious time of cardiopulmonary 

bypass. In Brazil, the hybrid approach has been used for more than ten years, but 

studies in our country analyzing immediate and long-term results are lacking. 

Objectives: to evaluate the pre-procedure clinical and anatomical characteristics, 

indications for treatment with the hybrid technique, complications in the immediate 

post-procedure period and clinical and echocardiographic parameters in the late 

follow-up of this population. Methods: a retrospective study was carried out with 

patients undergoing perventricular closure of mVSD in two pediatric cardiology 

centers from 2007-2017. Two groups were created according to the indication: 

primary treatment (where the correction of the mVSD is the main goal) or additional 

treatment (where there is an association with other defects and the mVSD closure is 

a complementary procedure). Preoperative, procedural and postoperative data were 

analyzed with information obtained from the medical records. Results: twenty three 

procedures were performed on 21 patients during that period. In the general cohort, 

the median age was 4.7 months (22 days-3.2 years) and the mean weight was 5.5 ± 

1.9 kg. Fifteen patients (65.2%) had undergone previous procedures and 11 (47.8%) 

were referred from the intensive care unit (ICU). Primary treatment was performed in 

10 patients [median VSD diameter of 8.1 mm (4-17)]. In this group, three patients 

had associated comorbidities and two had previous pulmonary artery banding. 

Success occurred in 9/10 cases. In one, the device shifted downwards and surgery 



 

 

was necessary to remove it. There was one late death due to infection in a neonate 

with systemic illness. In 11 patients, the mVSD closure was considered- as an 

additional treatment- [median mVSD diameter of 7.0 mm (4.5-16)] with 10 referred 

from postoperative recovery in the ICU because of significant VSD shunt. Seven 

underwent additional simultaneous procedures. Success occurred in 10/11 patients. 

There was one death associated with the procedure, with the others free of 

complications. Follow-up time was 4.6 years (8.5 months-10.6 years). No patient had 

hemodynamically significant residual shunt, cardiovascular symptoms, unplanned 

reintervention, arrhythmias or death. Conclusion: the perventricular device closure of 

mVSD has high success rates in well selected cases. Low weight patients, in 

adverse clinical scenario for surgery or with complex heart disease are the main 

candidates for the technique. The procedure shows a low rate of residual lesions, a 

low association with arrhythmias, valve failure or ventricular dysfunction with 

encouraging midterm and long-term results. 

Keywords: Ventricular septal defect. Septal closure device. Cardiac surgical 

prodecures.  
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR 

As comunicações interventriculares (CIVs) são as cardiopatias congênitas 

mais comuns ao nascimento, acarretando em alta procura a serviços médicos, 

hospitalizações e utilização de recursos da saúde pública e complementar. Em 

recente publicação, Liu et al. (2019) analisaram 260 estudos internacionais e 

identificaram uma prevalência de 3,07 casos para cada 1000 indivíduos, 

correspondendo a 35% de todas as cardiopatias congênitas globalmente. No 

Brasil, devido à escassez de dados confiáveis e à raridade de estudos de âmbito 

nacional, existe uma dificuldade em caracterizar as cardiopatias congênitas do 

ponto de vista epidemiológico. Um levantamento realizado em 2015 encontrou 

incidência de cerca de 7500 casos novos de CIVs no ano de 2010, sendo o 

subtipo mais frequente de cardiopatias congênitas nacionalmente (Pinto Júnior et 

al., 2015).  

Do ponto de vista embriológico, a patogênese das CIVs é explicada por 

uma falha em algum ponto do complicado processo de septação dos ventrículos. 

O desenvolvimento completo do septo interventricular se dá entre a 5ª e a 8ª 

semana do desenvolvimento fetal e envolve a fusão sequencial de cinco 

componentes: o septo interventricular primitivo, os coxins endocárdicos anterior e 

posterior e as cristas bulbares direita e esquerda (Rojas; Jaime; Abbara, 2013). O 

septo interventricular primitivo aparece logo após o “looping” do tubo cardíaco e 

resulta do crescimento do ventrículo direito (VD) primitivo e do ventrículo 

esquerdo primitivo formando uma massa muscular que cresce em direção ao 

coxim endocárdico no sentido ascendente. Até a sétima semana de 

desenvolvimento, entre a borda livre do septo interventricular primitivo e o coxim 

endocárdico já fusionado existe uma comunicação chamada de forame 

interventricular que permite o fluxo sanguíneo entre os ventrículos. Ao final da 

sétima semana, as cristas bulbares direita e esquerda, responsáveis pela 

septação espiralada do tronco arterial, alcançam o coxim endocárdico e se 

fundem com o septo interventricular em desenvolvimento, completando o 

fechamento do forame interventricular e a separação entre o ventrículo direito e o 

ventrículo esquerdo. Após o seu desenvolvimento completo, o septo 
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interventricular é composto por quatro porções: o septo perimembranoso, o septo 

muscular trabecular, o de via de entrada e o de via de saída. A falha na formação 

ou fusão de qualquer uma dessas porções resulta em uma comunicação entre o 

ventrículo direito e o esquerdo (Angelini, 1995).  

Os defeitos podem ser múltiplos ou únicos e sua classificação tem sido 

historicamente motivo de controvérsia dentro da comunidade científica. Alguns 

centros classificam seguindo o critério geográfico, isto é, de acordo com a 

localização do defeito no septo interventricular pela perspectiva do ventrículo 

direito. Outros centros classificam pelas características das bordas, ou seja, pelas 

estruturas anatômicas próximas à CIV. Visando alcançar uma linguagem comum 

para a caracterização das CIVs, a International Society for Nomenclature of 

Paediatric and Congenital Heart Disease, propôs recentemente uma nova 

classificação que se inicia com a localização da lesão, mas reforça a importância 

das bordas definindo quatro subtipos de CIVs: a perimembranosa central, a de 

via de entrada, a de via de saída e a muscular trabecular. A CIV perimembranosa 

central é definida como um defeito no centro da base da massa ventricular onde 

habitualmente fica o componente interventricular do septo membranoso. A CIV de 

via de entrada se abre para a via de entrada do ventrículo direito e fica atrás do 

folheto septal da valva tricúspide. A CIV de via de saída se abre para a via de 

saída do ventrículo direito e fica atrás ou próxima ao folheto anterior da valva 

tricúspide. Por último, a CIV muscular trabecular tem sua abertura dentro do 

componente apical do septo muscular e bordas exclusivamente musculares, 

ficando longe do sistema de condução elétrica (Lopez et al., 2018).  

A fisiopatologia dos defeitos do septo interventricular está essencialmente 

ligada à quantidade e direção do fluxo sanguíneo através dos mesmos, de tal forma 

que depende da dimensão e número das CIVs, da relação entre as resistências nos 

leitos vasculares pulmonar e sistêmico e nas possíveis lesões associadas, sendo as 

mais comuns as que cursam com obstrução nas vias de saída ventriculares (Allen et 

al., 2016). No período neonatal, quando a resistência vascular pulmonar é elevada, o 

fluxo pulmonar é limitado ainda que se trate de CIVs grandes. Ao longo das 

primeiras semanas de vida, a resistência vascular pulmonar tende a diminuir até 

alcançar os valores de normalidade, levando ao aumento do fluxo através do defeito 

e consequentemente gerando sobrecarga de volume e dilatação das câmaras 

cardíacas esquerdas. O progressivo aumento do fluxo pulmonar se dá à custa de 
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redução do fluxo sanguíneo sistêmico, o que resulta em hipertrofia ventricular 

esquerda como mecanismo compensatório para reduzir a tensão na parede e 

aumentar o débito cardíaco. Esta hipertrofia, por sua vez, causa redução da 

complacência ventricular e aumento da sua pressão diastólica final o que em 

combinação com o aumento do retorno venoso pulmonar para o átrio esquerdo 

culmina em aumento da pressão hidrostática no leito capilar pulmonar e acúmulo de 

fluido no interstício pulmonar. Instala-se um quadro de insuficiência cardíaca 

congestiva ocasionalmente acompanhada de queda da contratilidade miocárdica. 

Por outro lado, quando se trata de defeitos pequenos, o fluxo esquerda-direita pela 

CIV é restrito e não leva a aumentos significativos na pressão pulmonar nem 

sobrecarga de volume nas câmaras esquerdas (Allen et al., 2016). 

O tamanho e a quantidade de defeitos são também componentes 

importantes da história natural dos portadores de CIVs. Juntamente com a 

localização da CIV no septo interventricular e as lesões associadas, esses fatores 

determinam a evolução destes indivíduos que pode variar desde o fechamento 

espontâneo do defeito até uma condição gravíssima e irreversível em que há 

inversão do fluxo pela CIV, conhecida como Síndrome de Eisenmenger. 

Comunicações menores, situadas no septo muscular ou na porção central do 

septo perimembranoso, têm alta probabilidade de oclusão espontânea dentro dos 

primeiros dois anos de vida, necessitando de pouca ou nenhuma intervenção 

terapêutica. No caso das CIVs perimembranosas centrais, sua proximidade com o 

folheto septal da valva tricúspide leva ao surgimento de tecidos acessórios 

aneurismáticos que podem ocluir total ou parcialmente o fluxo através do defeito 

habitualmente sem prejuízo ao funcionamento valvar. Um outro mecanismo 

possível, embora menos benigno, é a olcusão de CIVs perimembranosas ou de 

via de saída pelo prolapso de um dos folhetos da valva aórtica. Frequentemente, 

o prolapso é da válvula coronariana direita ou ocasionalmente da válvula não 

coronariana e tende a acarretar graus variados de insuficiência valvar aórtica. Já 

no caso das CIVs musculares, o defeito septal em si é fechado por hipertrofia 

muscular em um processo que será explicado mais adiante (Nichols et al., 2006; 

Allen et al., 2016).  

Eventualmente, a evolução de CIVs perimembranosas pequenas pode 

resultar no desenvolvimento de dupla câmara do ventrículo direito ao final da 

infância. A hipótese é de que o jato acelerado de sangue atingindo 
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persistentemente a parede livre do ventrículo direito leva à hipertrofia e 

desenvolvimento de uma banda muscular proeminente. Esse mesmo subgrupo de 

CIVs pode desenvolver ainda estenose subvalvar aórtica por uma membrana 

fibrosa, de forma que em um seleto grupo de indivíduos com defeitos de 

pequenas dimensões, pode ser necessária a correção cirúrgica.   

As CIVs de via de entrada e a maioria das de via de saída não possuem 

mecanismos conhecidos de oclusão espontânea, devendo receber tratamento 

invasivo para sua correção. O mesmo vale para as CIVs que ocorrem em 

associação com lesões obstrutivas da via de saída do VD ou do VE, podendo 

estas serem corrigidas juntamente com o defeito principal ou em um segundo 

tempo a depender da condição clínica do paciente.  

Pacientes com CIVs de dimensões moderadas podem apresentar 

hiperfluxo pulmonar significativo no início da infância e ainda ser poupados de 

tratamento intervencionista caso possuam substrato anatômico para oclusão 

parcial ou total do defeito como descrito acima, necessitando tão somente de 

tratamento medicamentoso até a redução significativa do fluxo pela CIV. Por 

outro lado, caso suas características não tornem provável a oclusão espontânea 

com o decorrer do tempo, haverá a manutenção do quadro de insuficiência 

cardíaca e a necessidade de tratamento corretivo.  

Fluxos significativos do ventrículo esquerdo para o direito, caso não 

tratados, levam tipicamente a surgimento de sintomas com 4 a 8 semanas de 

vida, como taquicardia, taquipneia, baixo ganho pondero-estatural, sudorese e 

infecções respiratórias de repetição. Ao longo de meses a anos, o hiperfluxo 

pulmonar leva a lesões nas arteríolas pulmonares que de início são reversíveis e 

se caracterizam por paredes musculares reativas até lesões fixas destes vasos 

como a hipertrofia da camada média e proliferação neointimal com 

hiperresistência vascular pulmonar irreversível. Com a elevação progressiva da 

resistência vascular pulmonar, o fluxo pelo defeito se inverte, caracterizando a 

Síndrome de Eisenmenger. Pacientes com Síndrome de Eisenmenger sofrem 

pelos efeitos da cianose crônica como intolerância aos exercícios, síncopes, risco 

aumentado para acidentes vasculares cerebrais, falência ventricular direita e 

morte precoce (Nichols et al., 2006; Allen et al., 2016).  
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1.2 COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR MUSCULAR 

As CIVs musculares são o segundo tipo mais frequente de CIVs, 

correspondendo de 5%-20% dos casos e são classificadas de tal forma por 

representarem defeitos restritos ao componente muscular do septo interventricular 

(SIV). Suas bordas são exclusivamente musculares e podem ser lesões complexas, 

com múltiplos pontos de entrada e saída em ambos os lados do SIV como 

demonstrado na Figura 1 (Lopez et al., 2018). 

Figura 1 - Ilustração de CIVs musculares trabeculares vistas após dissecção da parede livre 
do ventrículo direito (VD) 

 
Fonte: Adaptado de Lopez et al. (2018). 

Conforme mencionado previamente, esse tipo de defeito septal tem maior 

probabilidade de oclusão espontânea em comparação com outras CIVs (Xu et al., 

2015). Em revisão de 2015, Zhang et al. encontraram taxas de fechamento 

espontâneo entre 69% e 75% nos casos de CIVs musculares enquanto as taxas 

variaram de 5% a 28,5% nos pacientes com CIVs perimembranosas. Isso porque ao 

longo do tempo, a contínua muscularização do septo nesta região tende a tornar o 

orifício progressivamente menor, com consequente fibrose e revestimento por 

proliferação endocárdica. 
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Ainda assim, quando há múltiplos orifícios ou orifício único de grandes 

dimensões, gerando repercussão hemodinâmica significativa com insuficiência 

cardíaca congestiva (ICC) e hipertensão pulmonar, é necessário realizar a correção 

do defeito precocemente. Estes pacientes apresentam aumento de câmaras 

cardíacas, hiperfluxo pulmonar, baixo ganho pondero-estatural, infecções 

respiratórias de repetição e intolerância aos esforços como por exemplo, mamar 

(Allen et al., 2016). 

O quadro de insuficiência cardíaca decorrente de um fluxo intracardíaco 

esquerda-direita também pode surgir em um cenário distinto e ainda mais adverso: 

em pacientes com cardiopatias congênitas complexas associadas a comunicações 

interventriculares. Em uma análise anatômica de mais de mil espécimes de 

corações, Mostefa-Kara, Houyel e Bonnet (2018) encontraram CIVs musculares 

trabeculares principalmente associadas a Dupla via de entrada do ventrículo 

esquerdo, Transposição das Grandes artérias e Coartação da aorta. 

Nesses indivíduos é frequentemente difícil a avaliação da repercussão 

hemodinâmica da CIV frente às peculiaridades da fisiologia univentricular, ou das 

lesões com obstrução à ejeção ventricular, não sendo raro que o impacto do shunt 

no funcionamento cardíaco se torne mais evidente somente após a correção dos 

defeitos principais.  



21 

 

1.3 TRATAMENTO DAS CIVs MUSCULARES 

1.3.1 Tratamento clínico 

O tratamento clínico das CIVs musculares segue o mesmo racional de outros 

defeitos septais com shunt esquerda-direita e repercussão hemodinâmica. Defeitos 

pequenos tendem a gerar pouca ou nenhuma alteração clínica, tornando o 

tratamento medicamentoso desnecessário ou útil somente até a oclusão espontânea 

(Allen et al., 2016).  

Na vigência de ICC, o que tipicamente ocorre em CIVs médias ou grandes, 

são utilizadas medicações que atuam na redução da pré-carga, na otimização da 

contratilidade cardíaca e na redução da pós-carga ventricular. A furosemida ou 

outros diuréticos de alça são usados para o tratamento da congestão pulmonar 

resultante de grandes shunts esquerda-direita. Habitualmente são administrados por 

via enteral, porém em casos graves de insuficiência cardíaca podem ser iniciados 

por via endovenosa e posteriormente substituídos para doses orais. Recomenda-se 

monitorização regular do nível sérico de eletrólitos pelo risco de hiponatremia, 

hipocalemia e hipocalcemia com o uso desses medicamentos (Allen et al., 2016). 

Para a redução da pós-carga sistêmica tipicamente emprega-se o uso de 

inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA). As evidências indicam que 

a redução da resistência vascular sistêmica gerada por essa classe de fármaco é 

capaz de diminuir o hiperfluxo pulmonar. Os principais efeitos adversos incluem 

dano renal e tosse persistente (Montigny et al, 1989). Outra opção, menos utilizada 

atualmente são os digitálicos. A digoxina, principal representante desta classe, tem 

sido evitada na faixa etária pediátrica principalmente devido à proximidade de sua 

dose terapêutica à dose tóxica e tem sido reservada a casos refratários ao uso de 

outras drogas ou com evidência de disfunção ventricular (Allen et al., 2016).  

Uma das consequências mais deletérias do quadro de ICC é a caquexia, que 

está associada a piores desfechos clínicos e pós-operatórios. Dessa maneira, 

manter o aporte calórico adequado é parte essencial do manejo desses pacientes. 

Em casos extremos, onde há fadiga e risco de broncoaspiração está indicada a 

nutrição por via nasogástrica ou nasoentérica para garantia de suporte calórico 

adequado (Allen et al., 2016).  
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Além da terapia nutricional adequada, o suporte ventilatório desempenha 

papel crucial no manejo clínico dos pacientes em insuficiência cardíaca 

descompensada. A ventilação mecânica, quando bem indicada, pode reduzir a pós-

carga ventricular, o líquido intersticial pulmonar e o trabalho respiratório, facilitando o 

trabalho cardíaco e otimizando o gasto energético (Kuhn et al., 2016).  

1.3.2 Tratamento cirúrgico 

Para pacientes com CIVs com repercussão hemodinâmica e sem perspectiva 

de fechamento espontâneo, indica-se a intervenção para o tratamento da doença. 

Classicamente, a correção das CIVs é realizada através da cirurgia cardíaca com 

circulação extracorpórea (CEC) (Gray et al., 2017, Rao e Harris, 2018). A técnica 

mais comumente empregada consiste na toracotomia mediana, abordagem por 

atriotomia direita e oclusão do defeito com retalho suturado nas margens da CIV na 

face direita do septo interventricular (Jacobs; Jacobs, 2010).  

No entanto, as CIVs musculares representam um verdadeiro desafio para o 

cirurgião cardíaco por serem de difícil identificação em meio às grosseiras 

trabeculações do ventrículo direito. Para melhor visualização da CIV, é comum que 

seja necessário dividir e até seccionar essas trabeculações, incluindo a banda 

moderadora e a porção inferior da banda septal, permitindo a exposição das 

margens da lesão. Tratando-se de CIVs múltiplas ou de CIV única com múltiplas 

aberturas na face direita do SIV, é ainda mais difícil definir suas margens e obter 

fechamento efetivo do defeito (Jacobs; Jacobs, 2010). 

Quando não é possível a correção cirúrgica pela atriotomia direita, 

empregam-se técnicas mais agressivas como a ventriculotomia direita, esquerda 

e/ou uso de retalhos superestimados. Tais técnicas acarretam aumento de 

morbimortalidade incluindo o risco de disfunção ventricular, arritmias, insuficiência 

valvar tricúspide e formação de aneurisma ventricular (Gray et al., 2017). 

Em publicação do banco de dados de cirurgia cardíaca congênita da Society 

of Thoracic Surgeons (STS) que analisou 75.087 operações foi demonstrado que 

comparando os resultados da correção cirúrgica de CIVs musculares com a correção 

do tipo mais comum, a CIV perimembranosa, o procedimento é mais demorado, a 

taxa de bloqueio elétrico é três vezes maior, a taxa de reoperação não planejada é 
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quatro vezes maior e a mortalidade antes da alta hospitalar é maior que o dobro 

daquela das CIVs perimembranosas (Jacobs; Jacobs, 2010).  

Outra alternativa cirúrgica, especialmente nos lactentes jovens (até os 3 

meses de idade) e com defeitos amplos ou múltiplos em regime de hiperfluxo 

pulmonar intenso, é a realização de bandagem do tronco pulmonar (TP). Esta 

abordagem possibilita o controle inicial da insuficiência cardíaca congestiva e 

redução do insulto vascular pulmonar para uma posterior correção dos defeitos 

septais (Allen et al., 2016, Rao e Harris, 2018). Entretanto, o ajuste intraoperatório 

ideal da bandagem é difícil de alcançar, isto porque como postulado pela lei de 

Poiseuille, mínimas mudanças no diâmetro do tronco pulmonar têm grande 

repercussão na resistência e fluxo. Ademais, o rápido crescimento somático do 

paciente, a resposta paciente-dependente à bandagem em termos de hipertrofia e 

cianose, a rápida evolução do gradiente de pressão e o surgimento de estenose 

subaórtica são fatores que levam à necessidade precoce de reintervenção. Um dos 

problemas mais recorrentes da bandagem do TP é a distorção dos ramos 

pulmonares ou estenose supravalvar pulmonar que precise ser abordada no 

momento da correção cirúrgica (Angeli et al., 2012). 

Além dos desafios inerentes às técnicas cirúrgicas mencionadas, há ainda 

que se considerar os efeitos deletérios da CEC. Embora o uso da CEC tenha 

permitido o desenvolvimento da cirurgia em cardiopatias congênitas como a 

conhecemos, é sabido que este recurso leva a alterações fisiológicas relevantes que 

podem afetar o paciente a curto, médio e até longo prazo (Allen et al., 2016).  

O contato do sangue do paciente com o circuito da CEC desencadeia um 

processo inflamatório intenso que abrange a ativação de diferentes vias humorais e 

celulares resultando no aumento da produção de citocinas, lesão endotelial, edema 

celular e isquemia tecidual. Ademais, na população pediátrica existem 

peculiaridades que tornam esses pacientes ainda mais suscetíveis aos danos 

causados pela cascata inflamatória induzida pela CEC. Dentre elas pode-se 

ressaltar: maior hemodiluição devido à menor superfície corpórea em relação à área 

de superfície do circuito, exigindo volumes elevados de prime e maior exposição a 

hemoderivados; alterações bruscas na temperatura para a realização do 

procedimento que alteram a coagulação; necessidade de taxas de perfusão mais 

elevadas devido à alta taxa metabólica e maior risco de hipoperfusão tecidual; tempo 

de perfusão proporcionalmente mais longo pela complexidade dos procedimentos; 
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uso de baixo fluxo e parada circulatória para permitir a visualização cirúrgica e a 

imaturidade dos órgãos que os tornam mais frágeis frente aos insultos da CEC 

(Manrique et al., 2020).  

Além dos efeitos sistêmicos, existe ainda o impacto da circulação 

extracorpórea em órgãos específicos. Os pulmões, por exemplo, não atingem a 

maturidade antes do segundo ou terceiro ano de vida e a resposta inflamatória à 

CEC resulta em edema pulmonar, aumento da resistência vascular pulmonar, 

hipoxemia, redução da complacência pulmonar e da capacidade residual funcional. 

No miocárdio, proteases, quimiocinas e citocinas inflamatórias tem efeito inotrópico 

negativo. Em recém-nascidos e lactentes jovens, o acúmulo de líquido intersticial 

pode levar à disfunção global causando queda na complacência e 

consequentemente disfunção diastólica (Manrique et al., 2020). 

O sistema renal, ainda imaturo, é especialmente vulnerável a diversos fatores 

relacionados à CEC. Dentre eles, a baixa pressão de perfusão e a falta de fluxo 

pulsátil desempenham um papel central na injúria renal. Além disso, CEC 

prolongada com alto fluxo e alta velocidade de sucção podem gerar hemólise que 

acaba contribuindo para agravar o dano (Manrique et al., 2020).  

Do ponto de vista neurológico, a hipoperfusão durante a CEC é um fator 

determinante de lesão neurológica no pós-operatório. O tecido cerebral neonatal é 

particularmente suscetível à resposta inflamatória que leva ao rompimento da 

barreira hemato-encefálica. Radicais livres de oxigênio produzidos em diversos 

locais do sistema nervoso central causam apoptose celular. As complicações 

neurológicas precoces incluem acidentes vasculares encefálicos, hemorragia 

cerebral e convulsões. A longo prazo, pode ocorrer prejuízo do desenvolvimento 

neuropscicomotor, como baixo desempenho escolar, dificuldades de aprendizado e 

problemas comportamentais (Manrique et al., 2020).  

Por último, os sistemas hematológico e endocrinológico sofrem grandes 

alterações devido à CEC. A hemodiluição e hipotermia modificam os fatores de 

coagulação e a anticoagulação inadequada durante a CEC gera consumo desses 

fatores e fibrinólise, resultando em sangramento excessivo. O sistema 

endocrinológico, por sua vez, responde ao estresse inflamatório com a liberação de 

catecolaminas, vasopressina e cortisol. Esses hormônios podem ter impacto 

significativo na resistência vascular periférica e pulmonar, levando a hipoperfusão e 

lesão tecidual (Manrique et al., 2020).  
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1.3.3 Tratamento percutâneo  

A primeira alternativa terapêutica que surgiu para CIVs musculares a fim de 

evitar os riscos relacionados à cirurgia foi a correção pela via percutânea. A técnica 

habitual consiste em acessar o ventrículo esquerdo por via retrógrada, cruzar a CIV 

com o auxílio do cateter e progredir com o guia até o tronco pulmonar. Pelo acesso 

venoso (veia femoral ou jugular interna) é introduzido outro cateter até o tronco 

pulmonar e o guia previamente locado é laçado formando a alça arteriovenosa. A 

partir de então a bainha longa é avançada pela via anterógrada através da CIV até o 

corpo do ventrículo esquerdo ou até a aorta ascendente onde é aberto o primeiro 

disco da prótese. Todo o sistema é tracionado de volta para a posição da CIV com o 

auxílio do ecocardiograma transesofágico (ETE) e então é liberado o segundo disco 

no lado direito do SIV. Após o implante são realizadas ventriculografias e 

aortografias de controle (Pedra et al., 2008). 

Diversos estudos já demonstraram a factibilidade, segurança e eficácia deste 

método com excelentes resultados após o procedimento na infância e idade adulta. 

Apesar disso, pacientes com baixo peso são mais suscetíveis a complicações 

vasculares e hemodinâmicas relacionadas ao uso desta técnica.  

Um dos maiores estudos sobre a oclusão percutânea de CIVs musculares 

analisou prospectivamente 83 pacientes que foram submetidos a este procedimento 

com implante da prótese Amplatzer™ e identificou que baixo peso na data do 

procedimento se correlacionou a risco aumentado de complicações relacionadas ao 

procedimento e ao dispositivo. O mesmo estudo mostrou que o insucesso está 

associado a médias menores de peso, sendo a média de peso no grupo que não 

obteve sucesso de 6,5 kg enquanto no grupo em que o procedimento ocorreu com 

sucesso a média foi de 9,4 kg. A pesquisa identificou ainda que existe uma relação 

negativa estatisticamente significante entre o peso e a presença de shunt residual 

após o procedimento, significando que quanto menor o peso, maior a chance de 

haver shunt residual (Holzer et al., 2004).  

As razões levantadas para explicar as taxas mais elevadas de complicações 

nessa população estão relacionadas à necessidade de realizar a alça arteriovenosa, 

a rigidez dos guias e bainhas utilizados no procedimento, o difícil ângulo para 

implante do dispositivo na anatomia das CIVs musculares e a necessidade de 

realizar a oclusão através da valva tricúspide, o que leva à insuficiência tricúspide.  
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Todas essas dificuldades são acentuadas nos lactentes e geram instabilidade 

hemodinâmica durante o cateterismo cardíaco (Holzer et al., 2004, Pedra et al., 

2008). 

Apesar de incomum, também existem relatos de complicações nos pacientes 

adultos, principalmente o risco de embolização do dispositivo em pacientes cuja 

espessura do septo interventricular não acomoda satisfatoriamente a prótese (Pedra 

et al., 2008).  

Atualmente a indicação do tratamento percutâneo das CIVs musculares 

congênitas segue as diretrizes para cateterismo cardíaco em cardiologia pediátrica 

da American Heart Association (AHA) de 2011, onde recomenda-se o tratamento 

percutâneo em pacientes acima de 5 kg com CIV muscular com repercussão 

hemodinâmica como recomendação classe IIa e nível de evidência B (Feltes et al., 

2011). 

1.3.4 Tratamento perventricular 

Visando preencher a lacuna entre a correção cirúrgica e a oclusão percutânea 

em recém-nascidos e lactentes portadores de CIVs musculares com repercussão 

hemodinâmica, desenvolveu-se a técnica híbrida, com implante de dispositivo 

perventricular.  

O procedimento, que combina a técnica cirúrgica com o método 

hemodinâmico intervencionista, é realizado sob anestesia geral em local apropriado 

para esta combinação de técnicas. O tamanho, a localização, a distância das valvas 

e número de defeitos são avaliados pelo ETE. É escolhido um dispositivo cuja 

cintura central seja de 1 mm a 3 mm maior que a maior medida do defeito na 

diástole ventricular. Após uma esternotomia mediana, o melhor local para a punção 

é identificado pressionando-se a parede livre do VD e avaliando a relação do local 

com a CIV pelo ETE. Uma sutura em bolsa é feita no local e uma agulha é inserida 

até a cavidade do VD. Um guia é posicionado cruzando a CIV e alcançando a 

cavidade do VE. Após a identificação ecocardiográfica do guia na cavidade do VE, a 

agulha é removida e o introdutor curto é avançada para dentro do VE. Um 

dispositivo de tamanho adequado é carregado na bainha, que passa pelo introdutor 

curto posicionado cruzando a CIV, quando então o cabo do sistema de entrega da 

prótese é delicadamente empurrado completando a transferência do dispositivo da 
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bainha para o introdutor. Sob a visualização com ETE o cabo de entrega é 

lentamente avançado até liberar o disco do VE no meio da sua cavidade livre. Nesse 

momento é fundamental garantir que não haja dúvidas em relação à posição do 

disco do VE e que não tenha comprometimento do aparato subvalvar mitral. Um leve 

recuo do introdutor expõe a cintura da prótese. Em seguida, todo o sistema é 

tracionado até que a cintura do dispositivo seja identificada dentro da CIV muscular 

e o disco do VE esteja apoiado na face esquerda do SIV. O disco direito é liberado 

combinando dois movimentos suaves: o de tração do introdutor e o de avanço do 

cabo. O posicionamento final, a função das valvas cardíacas, e possíveis fluxos 

residuais são avaliados pelo ETE. Após a confirmação ecocardiográfica, a prótese é 

liberada ao rotacionar o cabo no sentido anti-horário. Em seguida o cabo e o 

introdutor são retirados, a sutura em bolsa é amarrada e procede-se para o 

fechamento do tórax (Figuras 2, 3 e 4). 

Figura 2 - Acesso perventricular por esternotomia mediana. Enquanto o cirurgião da 
sustentação, o intervencionista introduz o cateter guia através da sutura em bolsa 
realizada na parede livre do ventrículo direito. 

 
Fonte: Acervo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (2019). 
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Figura 3 - Passo a passo da técnica de oclusão perventricular de CIVs musculares 

 
Fonte: Adaptado de Yin et al. (2014). 

Figura 4 - Ecocardiograma transesofágico durante oclusão perventricular de CIVm. A: Local 
de punção na parede do VD. B: Posicionamento da bainha atravessando a CIVm. 
C: Disco esquerdo sendo aberto na cavidade do VE 

.   
Fonte: Acervo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (2019). 

Nos casos em que há coartação da aorta associada, ou bandagem prévia do 

tronco pulmonar, as lesões são corrigidas a seguir, sem necessidade de CEC. 

Quando há cardiopatias complexas associadas, as doenças de base são abordadas 

logo após a oclusão perventricular da CIV reduzindo o tempo de CEC (Pedra et al., 

2010).  

Ao longo do tempo foram desenvolvidos diversos dispositivos específicos 

para a oclusão de CIVs musculares. Atualmente, esses dispositivos são compostos 

de uma malha fina de nitinol com dois discos simétricos conectados por uma cintura 

central e revestimento interno com retalhos de PTFE. Entre os cardiologistas 

intervencionistas  são mais utilizadas as próteses Amplatzer™ muscular VSD 

occluder (AGA medical corporation, Minnesota, EUA), CERA™ mVSD occluder 

A B C 
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(LifeTech scientific, Shenzhen, China) e Figulla® mVSD occluder (Occlutech 

International AB, Helsingborg, Suécia) havendo diferenças apenas sutis entre elas 

(Figura 5).  

Figura 5 - Próteses para oclusão de CIVm. A: Amplatzer™ mVSD occluder. B: CERA™ 
mVSD occluder. C: Occlutech mVSD occluder 

  
Fonte: A) Structural Heart Solutions (2020)1; B) Life Tech Med (2020)2; Occlutech (2020)3. 

Os candidatos ao procedimento perventricular para oclusão de CIVs 

musculares apresentam características clínicas e anatômicas peculiares formando 

um grupo bastante específico dentre os portadores de cardiopatias congênitas. 

Como dito previamente, a própria natureza da CIV muscular a separa dos demais 

tipos de CIV quanto às complicações e riscos cirúrgicos. Por outro lado, o baixo 

peso é um aspecto limitante para a oclusão percutânea como já demonstrado acima. 

Pacientes sem perspectiva de acesso vascular adequado também se beneficiam 

deste método (Mallula; Amin, 2016).  

Outros candidatos ainda podem apresentar cardiopatias congênitas 

complexas associadas, em que a correção cirúrgica com CEC é mandatória. Nesses 

casos, a oclusão perventricular do defeito septal poupa minutos preciosos em 

circulação extracorpórea. Também é uma excelente opção para fechamento de CIVs 

musculares residuais no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Sabe-se que CIVs 

residuais aumentam a taxa de mortalidade na população supracitada e que, por 

outro lado, submetê-los a uma segunda CEC implicaria em aumento exponencial do 

risco do procedimento. De tal forma, o tratamento híbrido tem sido utilizado com 

sucesso e maior segurança para esses pacientes (Zhu et al., 2013). 

 
1 Disponível em: https://www.structuralheartsolutions.com/us/structural-heart-products-solutions/amp 

latzer-vsd-occluders/features/. 
2 Disponível em: http://www.lifetechmed.com/en/product/p1/cera/282.aspx. 
3 Disponível em: http://www.lifetechmed.com/en/product/p1/cera/282.aspx. 
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Feltes et al. (2011) chegaram à conclusão de que a técnica híbrida pode ser 

usada em lactentes pequenos, evitando a CEC usada na correção cirúrgica e os 

efeitos adversos da oclusão percutânea como classe IIa de recomendação e nível B 

de evidência. Já com uma classe de recomendação e nível de evidência mais 

baixos, o documento ainda sugere a possibilidade de usar a técnica perventricular 

em pacientes com correção cirúrgica concomitante desde que decidido 

conjuntamente entre o intervencionista e o cirurgião cardíaco. 

Uma das maiores casuísticas de tratamento perventricular até hoje foi 

publicada em 2017 com a participação de 12 centros nos Estados Unidos da 

América (EUA) e análise dos casos de 2004-2014, resultando em um total de 47 

casos no período. Foi observado que o grupo de CIVs musculares simples foi 

associado a 100% de sucesso do procedimento, baixa incidência de efeitos 

adversos graves e curto período de internação hospitalar. No grupo das CIVs 

complexas, os resultados periprocedimento após a oclusão foram mais variáveis e 

parecem estar mais relacionadas às cardiopatias complexas concomitantes. A 

presença de shunts residuais foi rara e o seguimento a médio prazo (cerca de 19 

meses) demonstrou excelente status funcional sem arritmias, insuficiência valvar ou 

disfunção ventricular significativas (Gray et al., 2017).  

Em 2017 também foi publicado o primeiro estudo prospectivo comparando o 

tratamento perventricular e a técnica cirúrgica, que neste caso foi por atriotomia 

direita. Nesse estudo, Voitov et al. (2017) separaram pacientes com CIVs isoladas 

de forma randomizada em dois grupos de tratamento. Observou-se que embora a 

taxa de sucesso tenha sido alta em ambos os grupos, o tratamento perventricular se 

mostrou superior na frequência de shunts residuais intra e perioperatórios, tempo em 

ventilação mecânica, necessidade de suporte inotrópico, sangramento pós-

operatório e tempo total de internação em unidade de terapia intensiva (UTI) e 

hospitalar. Os dados do acompanhamento ainda mostraram que os resultados dos 

dois grupos foram comparáveis em termos de bloqueio atrioventricular total (BAVT), 

obstrução subaórtica, insuficiência tricúspide, insuficiência aórtica e pressão de 

artéria pulmonar, mas o grupo submetido à correção cirúrgica apresentou maior 

número de shunts residuais que foi estatisticamente significativo. 

A via perventricular foi descrita pela primeira vez em humanos por Amin et al. 

em 1998 e desde então tem sido utilizada na oclusão de CIVs musculares em escala 

global com sucesso (Bacha et al., 2005). Existem também evidências na literatura 
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das vantagens da abordagem híbrida em relação à abordagem cirúrgica tradicional. 

Embora não pareça haver impacto direto na mortalidade, os casos corrigidos 

cirurgicamente estão associados a maior necessidade de transfusão de 

hemocomponentes, maior tempo de internação na unidade de terapia intensiva e de 

internação hospitalar (Voitov et al., 2017; Rao; Harris, 2018). 

Apesar da existência de estudos internacionais investigando os resultados 

clínicos dos pacientes submetidos à oclusão perventricular de CIVs musculares, não 

há até o momento estudos na América Latina que tenham avaliado o seguimento 

dessa população. O presente estudo propõe avaliar os desfechos a médio e longo 

prazo das crianças submetidas à correção de CIVs musculares pela técnica híbrida 

em dois centros de referência nacionais no cuidado dos portadores de cardiopatias 

congênitas. 

1.4 JUSTIFICATIVA 

A oclusão perventricular de CIVs musculares com dispositivos intracardíacos 

vem sendo utilizada mundialmente desde o final da década de 1990. Este método 

ganhou grande importância do ponto de vista clínico por excluir a necessidade de 

CEC nos pacientes portadores de CIVs musculares amplas e com grande 

repercussão hemodinâmica e reduzir o tempo de CEC naqueles pacientes que 

apresentam lesões associadas e necessitam abordagem cirúrgica no mesmo ato 

operatório (Gray et al., 2017). Ademais, diversos estudos internacionais 

demonstraram alta taxa de sucesso do procedimento, baixo índice de lesões 

residuais, curto tempo de internação hospitalar e baixa associação com arritmias, 

insuficiência valvar ou disfunção ventricular a médio prazo (Amin et al., 1998; Pedra 

et al., 2009; Gray et al., 2017).  

No Brasil, o emprego da técnica perventricular ocorre há mais de 10 anos e 

embora existam pequenas séries de casos relatando sua viabilidade, sucesso e 

complicações imediatas, não há até o momento estudos analisando os resultados a 

longo prazo (Pedra et al., 2009). Um novo estudo com esse enfoque coloca em 

discussão a segurança, a eficiência e as vantagens do uso deste método. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar resultados imediatos e tardios do tratamento perventricular das CIVs 

musculares em recém-nascidos e lactentes em dois centros de referência em 

cardiopatias congênitas. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Avaliar as características clínicas e anatômicas pré-procedimento, indicações 

de tratamento com a técnica híbrida, complicações no pós-procedimento imediato e 

parâmetros clínicos e ecocardiográficos no seguimento tardio desta população. 

Elaborar um algoritmo para indicação do tratamento perventricular em serviços de 

cardiologia pediátrica. 
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3 MÉTODOS 

3.1 TIPO DE ESTUDO 

Trata-se de estudo retrospectivo de coorte histórica de pacientes 

consecutivos submetidos à oclusão perventricular de CIVs musculares congênitas 

no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia do Estado de São Paulo e Hospital do 

Coração da Associação Beneficente Síria. 

3.2 AMOSTRA 

A amostra consta dos pacientes tratados de CIVs musculares únicas ou 

múltiplas pela via perventricular.  

3.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

Foram incluídos todos os pacientes com CIVs musculares submetidos ao 

tratamento perventricular com dispositivo intracardíaco no período de 2007 a 2017 

nas instituições previamente mencionadas em que se tenha acesso aos prontuários.  

3.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

Foram excluídos os casos em que o dispositivo foi implantado por 

visualização direta durante procedimento cirúrgico com CEC ou que não havia 

disponibilidade de obtenção das informações necessárias para o levantamento 

proposto. 

3.5 COLETA DE DADOS E PARÂMETROS ANALISADOS 

As informações foram extraídas dos prontuários médicos dos pacientes 

incluídos no estudo aplicando-se uma ficha específica (Anexo A). Além da 

identificação e dados demográficos, para cada caso foram coletados dados de 

quatro momentos diferentes: pré-operatório, intraoperatório, pós-operatório precoce 

e pós-operatório tardio. 



34 

 

3.5.1 Pré-operatório 

Para a identificação foi coletada a data de nascimento, instituição de origem, 

registro hospitalar, data de admissão hospitalar, sexo, e dados antropométricos 

prévios ao procedimento - peso, estatura e área de superfície corpórea. A área de 

superfície corpórea (ASC) foi calculada pela fórmula de Mosteller, onde ASC (m2) = 

0.016667 x Peso0,5 (kg) x Altura0,5 (cm) (Feber; Krásnicanová, 2012). Os parâmetros 

pré-operatórios foram considerados os últimos registrados no prontuário médico e 

resultados de exames imediatamente antes da intervenção pela técnica híbrida. 

Estes incluíram: diagnóstico inicial da cardiopatia, comorbidades, procedimentos 

prévios, motivo de indicação do método perventricular, quadro clínico, tipo de 

encaminhamento (ambulatorial, paciente sob cuidados intermediários em leito de 

enfermaria, paciente sob cuidados intensivos na UTI), necessidade de drogas 

vasoativas, terapia anticongestiva, vasodilatadores pulmonares, terapia antiarrítmica, 

suporte ventilatório, suporte nutricional, presença de injúria renal e necessidade de 

terapia de substituição renal, terapia antimicrobiana, lactato sérico, vasoactive-

ventilation-renal score (VVR), catheterization risk score for pediatrics (CRISP) e 

ecocardiograma.  

Em relação às indicações para a oclusão perventricular registradas, os 

pacientes foram separados em dois grupos: aqueles em que a oclusão da CIV fez 

parte do objetivo principal do tratamento e aqueles em que foi empregado como 

tratamento complementar. O primeiro grupo, denominado Grupo de Tratamento 

Primário, incluiu os pacientes com CIVs musculares isoladas ou associadas a 

cardiopatias acianogênicas de hiperfluxo pulmonar simples, como comunicação 

interatrial (CIA) e/ou persistência do canal arterial (PCA). O segundo grupo, 

denominado Grupo de Tratamento Complementar, reuniu os pacientes com outras 

cardiopatias complexas associadas cuja correção caracteriza o tratamento principal 

enquanto a oclusão da CIV muscular é indicada como terapia coadjuvante. Tal 

divisão foi proposta devido à possibilidade da evolução dos pacientes do segundo 

grupo ser influenciada pela gravidade do seu diagnóstico de base.  

O quadro clínico foi definido como ICC e/ou hipertensão arterial pulmonar 

(HAP) por hiperfluxo. Pacientes com descrição de baixo ganho pondero-estatural, 

infecções respiratórias de repetição, sudorese aos esforços, taquicardia, taquipneia 

ou falha de extubação foram considerados como portadores de ICC. Já os pacientes 
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com relato de cianose, uso de vasodilatadores pulmonares ou sinais 

ecocardiográficos de aumento da pressão pulmonar, como retificação do SIV na 

sístole, inversão do fluxo pela CIV, hipertrofia do ventrículo direito (na ausência de 

lesões obstrutivas na via de saída do VD), pressão média no tronco pulmonar 

(PmTP) superior a 25 mmHg ou pressão sistólica do ventrículo direito (PSVD) 

superior a 35 mmHg foram considerados portadores de HAP (Sawamura et al., 

2019). Conforme preconizado pela Diretriz de Avaliação Ecocardiográfica do 

Coração Direito da Sociedade Americana de Ecocardiografia de 2010, a medida de 

PmTP foi derivada da velocidade inicial do jato da insuficiência pulmonar (IP) ao 

Doppler pela seguinte fórmula: PmTP = 4 x (velocidade inicial da IP)2 + pressão no 

átrio direito (PAD). Já a PSVD, foi calculada a partir da velocidade máxima do jato 

da insuficiência tricúspide (IT) através da equação: PSVD = 4 x (velocidade máxima 

da IT)2 + PAD. Em ambas situações, a PAD foi estimada a partir da avaliação da 

veia cava inferior e sua variabilidade com o ciclo respiratório (Rudski et al., 2010). 

Das drogas vasoativas foram registradas as doses máximas utilizadas no 

período pré-operatório e as doses imediatamente antes do procedimento em 

mcg/kg/min. Foram registrados também o uso de diuréticos, vasodilatadores, 

inibidores de enzima conversora de angiotensina, vasodilatadores pulmonares e 

antiarrítimicos. Em relação aos antimicrobianos, foi obtido o número de 

medicamentos e o tempo de uso em dias. O suporte ventilatório foi discriminado 

como oxigênio complementar, ventilação não-invasiva ou ventilação mecânica, os 

parâmetros de volume, pressão e frequência respiratória, bem como o tempo, em 

dias, em que o suporte foi oferecido. O mesmo ocorreu com os dados sobre suporte 

nutricional, sendo discriminada a necessidade de nutrição parenteral e o seu tempo 

de uso. 

A presença de injúria renal aguda foi definida como aumento do nível sérico 

de creatinina igual ou superior a 0,3 mg/dL em 48 horas ou 150% a 200% em 7 dias, 

ou ainda débito urinário inferior a 0,5 mL/kg/h por 6 horas conforme a classificação 

KDIGO (Kellum et al., 2012, Jetton; Askenazi, 2012). Nos casos em que houve 

necessidade de terapia de substituição renal, foi registrado qual a modalidade 

(diálise peritoneal ou hemodiálise) e a sua duração em dias. Já sobre os níveis de 

lactato sérico, foram obtidos os valores máximos e o último antes do procedimento 

em mmol/L.  
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O vasoactive-ventilation-renal score é uma medida preditora de desfechos no 

pós-operatório de cirurgia cardíaca com CEC em crianças já validada previamente 

(Miletic et al., 2016, Cashen et al., 2018). Este índice é derivado de dois outros 

índices descritos na literatura, o vasoactive inotrope score (VIS) e o ventilation index 

(VI), que associados à variação do nível de creatinina sérica, permitem o seu cálculo 

pela seguinte fórmula:  

VVR= VIS + VI + (∆Cr x 10) 

Onde VIS = dose de dopamina (mcg/kg/min) + dose de 
dobutamina (mcg/kg/min) + dose de adrenalina 
(mg/kg/min) x 100 + dose de milrinone (mcg/kg/min) x 10 
+ dose de vasopressina (U/kg/min) x 10.000 + dose de 
noradrenalina (mcg/kg/min) x 100 e VI = (frequência 
respiratória no ventilador) x (pressão inspiratória de pico 
– pressão positiva final da expiração) x pressão parcial 
CO2 no sangue arterial / 1.000. 

A partir dos registros do prontuário foram calculados os VVR escore máximo e 

imediatamente antes do procedimento. Caso o paciente não estivesse em uso de 

drogas vasoativas, o VIS foi considerado zero e para pacientes extubados no 

momento analisado, o VI também foi igual a zero. A variação do nível de creatinina 

(em mg/dL), foi calculada usando a diferença entre os níveis séricos obtidos nos três 

momentos descritos acima e o nível sérico basal pré-operatório. O ∆Cr foi 

considerado 0 nos indivíduos em que houve redução da creatinina em relação ao 

valor basal ou em que houve manutenção do mesmo. Valores de VVR máximo 

iguais ou maiores que 35 estão associados a tempo de intubação prolongado, 

aumento da mortalidade pós-operatória e maior duração da internação hospitalar.  

O catheterization risk score for pediatrics que foi validado em 2016 por 

Nykanen et al. como uma ferramenta preditora de risco para ocorrência de evento 

adverso grave em pacientes pediátricos submetidos a cateterismo cardíaco. Risco 

de evento adverso grave, foi definido pelos autores como o risco de qualquer evento 

que leve a mortalidade, morbidade permanente, necessidade de reintervenção ou 

aumento do tempo de internação. Este escore é calculado a partir de um sistema de 

21 pontos distribuídos em oito variáveis: idade, peso, suporte inotrópico, doença 

sistêmica, categoria fisiológica, diagnóstico pré-cateterismo, categoria de risco do 

procedimento e tipo do procedimento (diagnóstico, terapêutico ou híbrido). Em 
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relação especificamente à intervenção transcateter, todos os pacientes foram 

submetidos à oclusão de CIV, que corresponde a 3 pontos, e pela via híbrida, que 

corresponde a outros 3 pontos. As demais variáveis do escore, foram pontuadas de 

acordo com os autores, conforme demonstrado no Quadro 1 e no Anexo B. A 

pontuação final é classificada em cinco categorias distintas de risco crescente para 

evento adverso grave, sendo de 1% o risco na categoria CRISP 1 e 36,8% na 

categoria CRISP 5, conforme mostra a Tabela 1 (Nykanen et al., 2016). Os 

pacientes deste estudo tiveram seus escores calculados e classificados de acordo 

com a descrição acima. No caso de variáveis com categorias ou pontuações 

diferentes, foi considerada aquela que atribui a maior pontuação. 

Quadro 1 - Pontuação de CRISP escore 

Característica Clínica Pontuação 

Idade 
˃ 1 ano 0 

30 dias-1 ano 2 

< 30 dias 2 

Peso (Kg) 
˃ 5 kg 0 

2,5-5 kg 2 

< 2,5 kg 2 

Suporte Inotrópico 
Nenhum 0 

Sim - estável 0 

Sim - instável/ECMO 2 

Doença Sistêmica/Falência orgânica 
Nenhum 0 

Controlado/Falência de 1 órgão 0 

Não controlado/ Falência ˃ 1 órgão 3 

Categoria fisiológica 
Categoria 1 0 
Categoria 2 1 

Categoria 3 4 

Diagnóstico prévio 
Categoria 1 0 
Categoria 2 2 

Categoria 3 2 

Categoria do procedimento 
Categoria 1 0 
Categoria 2 1 

Categoria 3 3 

Tipo de procedimento 
Diagnóstico 0 
Terapêutico 3 

Híbrido 3 
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Tabela 1 - Categorias de Risco de acordo com o CRISP escore 

Categoria de Risco Pontuação Incidência de evento adverso grave 
CRISP 1 0-2 1,0% 

CRISP 2 3-5 2,6% 
CRISP 3 6-9 6,2% 

CRISP 4 10-14 14,4% 

CRISP 5 ≥ 15 36,8% 

Do ecocardiograma pré-operatório foram obtidos o número, tamanho e 

localização das CIVs; avaliação qualitativa da dimensão das câmaras cardíacas, da 

função ventricular, da função valvar e de derrame pericárdico quando presente, além 

da estimativa da PSVD e/ou PmTP pelo jato de regurgitação tricúspide ou pulmonar 

conforme descrito previamente. 

3.5.2 Intraoperatório 

Quanto ao ato intraoperatório foram obtidos a descrição do procedimento, sua 

duração em minutos, tempo total em CEC em minutos, tipo, quantidade e tamanho 

das próteses utilizadas e complicações. Foram consideradas complicações 

relacionadas ao procedimento a ocorrência de: embolização do dispositivo, 

perfuração de estruturas cardíacas, sangramento como causa de instabilidade 

hemodinâmica, acometimento imediato de valvas cardíacas, arritmia cardíaca com 

necessidade de cardioversão elétrica ou terapia medicamentosa específica, 

instabilidade hemodinâmica, parada cardiorrespiratória e óbito. A documentação das 

complicações foi encontrada na descrição cirúrgica e nos laudos ecocardiográficos 

intraoperatórios.  

Todos os procedimentos estudados foram realizados de acordo com a técnica 

já consagrada, conforme descrito neste documento e previamente na literatura. 

Ressalta-se que no caso de cardiopatias associadas ou necessidade de 

procedimentos cirúrgicos adicionais com ou sem CEC, estes foram realizados 

imediatamente após a oclusão perventricular das CIVs.  
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3.5.3 Pós-operatório precoce 

Referente a este período foram considerados os fatos decorridos do pós-

operatório imediato até a alta hospitalar. Foram adquiridas informações relacionadas 

ao uso de drogas vasoativas, medicações para insuficiência cardíaca, 

vasodilatadores pulmonares, terapia antiarrítmica, suporte ventilatório, falha de 

extubação, nutrição parenteral, injúria renal e terapia de substituição renal, terapia 

antimicrobiana, lactato sérico, VVR máximo e de 48 horas, seguindo os mesmos 

critérios descritos no período pré-operatório. Todos os pacientes receberam 

profilaxia antimicrobiana com Cefuroxima 25 mg/kg no momento da indução 

anestésica e a cada 8 horas durante 24 horas, conforme protocolo do Centro de 

Controle de Infecções de ambas as instituições exceto nos casos em que já 

houvesse cobertura por outros antimicrobianos equivalentes. Também foram obtidos 

o tempo de internação na unidade de terapia intensiva, o tempo total de internação 

hospitalar e as medicações prescritas no momento da alta hospitalar.  

No tocante às complicações observadas nessa fase foram registradas: 

embolização ou deslocamento das próteses, shunt residual maior que trivial ao 

ecocardiograma, infecção de ferida operatória, endocardite, reintervenção em 

decorrência de complicações ou insucesso do procedimento, sangramento como 

causa de instabilidade hemodinâmica, piora da função valvar, arritmia com 

necessidade de terapia farmacológica ou elétrica específica, instabilidade 

hemodinâmica, parada cardiorrespiratória e óbito. Foi considerado procedimento 

bem-sucedido aquele em que houve oclusão da CIV alvo com as próteses 

escolhidas, sem fluxo residual significativo adjacente à prótese e ausência de 

complicações graves, sendo estas: embolização do dispositivo, perfuração de 

estruturas cardíacas com necessidade de cirurgia, BAVT ou distúrbios do ritmo 

persistentes, piora da função valvar associada à prótese, reintervenção relacionada 

ao procedimento ou morte relacionada ao procedimento.  

Os dados ecocardiográficos considerados relevantes no momento da alta 

hospitalar incluíram a avaliação da localização das próteses, presença de shunt 

residual periprótese, CIV residual, aumento de câmaras cardíacas, função 

ventricular, disfunção valvar, PSVD e/ou PmTP e derrame pericárdico se presente.  
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3.5.4 Pós-operatório tardio 

Por fim, quanto ao acompanhamento a longo prazo, foram obtidos os dados 

clínicos da última consulta médica disponível em prontuário bem como do 

ecocardiograma mais recente. Mais especificamente, observou-se a presença de 

sintomas cardiovasculares, a classe funcional de acordo com a classificação da New 

York Heart Association (NYHA), o tempo livre de reintervenção, medicações em uso 

e presença de arritmia. Do ecocardiograma foram analisados os mesmos 

parâmetros descritos do ecocardiograma da alta hospitalar.  

3.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

A análise dos dados foi realizada pelo setor de Estatística do IDPC com o 

programa IBM SPSS Statistics versão 19.0. As variáveis quantitativas foram 

apresentadas por média e desvio padrão ou mediana e intervalo interquartil, sendo 

utilizado o mais adequado. As variáveis qualitativas foram apresentadas pela 

frequência absoluta e relativa. 

Para comparar dados entre os pacientes pertencentes ao Grupo do 

Tratamento Primário e do rupo de Tratamento Complementar, bem como os dados 

pré e pós-procedimento dos grupos, foram utilizados o teste exato de Fisher para 

variáveis categóricas e o teste de Mann-Whitney para variáveis quantitativas. Em 

todos os testes, valores de p < 0,05 indicaram significância estatística. 

3.7 ASPECTOS ÉTICOS 

Em atendimento à Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde - 

Ministério da Saúde, que estabelece as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisa envolvendo seres humanos (Brasil, 1996), este estudo foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia 

sob o número 4918/2019 e pelo CEP da Associação Beneficente Síria - HCor sob o 

número 3.246.161. Esta pesquisa dispensa o termo de consentimento livre e 

esclarecido, uma vez que não há contato com os pacientes. 
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4 RESULTADOS 

4.1 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO 

No período estudado, 21 pacientes foram submetidos a 23 procedimentos 

híbridos. Nenhum paciente preencheu os critérios de exclusão acima descritos. Na 

coorte geral, a idade variou entre 22 dias de vida e 3,2 anos com predomínio do 

sexo feminino. Destes 21 indivíduos, 5 (23,8%) tinham CIVs musculares como 

diagnóstico de base, outros cinco (23,8%) tinham CIVs musculares associadas a 

comunicação interatrial (CIA) e/ou persistência do canal arterial (PCA), quatro 

(19,0%) apresentavam Coartação da aorta (CoAo) e CIVs musculares, 3 (14,2%) 

tinham Tetralogia de Fallot ou EPV com CIVs musculares, dois (9,5%) pacientes 

tinham Transposição das grandes artérias (D-TGA) com CoAo e CIVs musculares, 

um (4,7%) paciente tinha Defeito do septo atrioventricular associado à CIV 

musculares e outro tinha displasias das valvas aórtica e pulmonar além da CIV 

muscular. 

Dos 11 pacientes com comorbidades, cinco (23,8%) apresentaram infecção 

bacteriana de algum tipo na internação hospitalar previamente ao procedimento. 

Dentre os pacientes submetidos a intervenções anteriores, seis (28,5%) passaram 

por tratamento do defeito cardíaco principal enquanto quatro (19,0%) passaram por 

bandagem do tronco pulmonar como cirurgia paliativa. 

A maior parte dos procedimentos foi indicada em pacientes provenientes da 

unidade de terapia intensiva para o tratamento híbrido da CIV muscular, sendo que 

em apenas dois (8,7%) deles tratava-se do tratamento primário. Nos demais, o 

tratamento perventricular foi indicado como complementação à correção do defeito 

principal.  

A divisão da coorte em grupos de acordo com a indicação do método híbrido 

resultou em 10 pacientes pertencendo ao grupo de tratamento primário e 11 

pacientes (13 procedimentos) pertencendo ao grupo de tratamento complementar. 

Os dados pré-operatórios, intra e pós-operatórios são analisados a seguir 

respeitando tal divisão.  
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Tabela 2 - Características da população 

 N = 23 
Idade, dias 142 (22-1147) 
IDPC, n (%) 11 (47,8) 
HCor, n (%) 12 (52,2) 
Sexo Feminino, n (%) 20 (87) 
Sexo Masculino, n (%) 3 (13) 
Peso, Kg 5,5 ± 1,9 
Estatura, cm 61, 0 (46-86) 
Superfície corpórea, m2 0,3 ± 0,07 
Comorbidades, n (%) 11 (47,8) 
Procedimentos prévios, n (%) 15 (65,2) 
Tratamento primário, n (%) 10 (43,5) 
Tratamento complementar, n (%) 13 (56,5) 
Insuficiência cardíaca, n (%) 23 (100) 
Hipertensão pulmonar, n (%) 9 (39,1) 
Encaminhamento ambulatorial, n (%) 10 (43,5) 
Encaminhamento enfermaria, n (%) 2 (8,7) 
Encaminhamento UTI, n (%) 11 (47,8) 
IDPC: Instituto Dante Pazanezze de Cardiologia de São Paulo; 
HCor: Hospital do Coração da Associação Beneficente Síria; 
UTI: unidade de terapia intensiva. 

4.2 DADOS PRÉ-OPERATÓRIOS 

Os pacientes que receberam a oclusão perventricular da CIVm como tratamento 

primário, tinham como diagnóstico principal CIVm associada ou não a CIA e/ou PCA. 

Neste grupo, dois indivíduos haviam sido submetidos a bandagem do tronco pulmonar 

previamente e receberam alta hospitalar antes do tratamento definitivo. 

Um dos pacientes foi submetido a cirurgia cardíaca com CEC para correção 

de CIA, CIV perimembranosa, ligadura do canal arterial e plastia da valva tricúspide. 

Outro paciente foi submetido a cirurgia, porém para correção de onfalocele e hérnia 

diafragmática. Ambos precisaram de cuidados intensivos com suporte inotrópico, 

ventilação mecânica e terapia antimicrobiana até o procedimento híbrido. Embora os 

dois tenham apresentado aumento da creatinina sérica compatível com injúria renal 

aguda, apenas o paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca recebeu terapia de 

substituição renal com diálise peritoneal por 4 dias.  

Os demais pacientes do grupo foram encaminhados do ambulatório exceto 

por uma paciente que estava internada na enfermaria de pediatria para estabilização 

do quadro de insuficiência cardíaca sem, no entanto, necessitar de outras terapias 

além do uso de diuréticos e iECA. 
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Em relação ao CRISP, metade dos pacientes obteve pontuação equivalente à 

categoria 3 de risco que denota chance de 6,2% de ocorrer evento adverso grave 

decorrente da intervenção. A outra metade, encontrava-se na categoria 4, na qual a 

chance de evento adverso grave é de 14,4%. Outros dados do período pré-

operatório e do ecocardiograma estão representados nas Tabelas 3 e 4. 

Tabela 3 - Dados pré-operatórios do grupo de tratamento primário 

 N = 10 
Diuréticos, n (%) 10 (100) 

iECA, n (%) 5 (50,0) 

Digitálico, n (%) 5 (50,0) 
B-bloqueador, n (%) 0 (0) 

Sildenafil, n (%) 0 (0) 

ON, n (%) 0 (0) 
Antiarrítmico, n (%) 0 (0) 

DVA, n (%) 2 (20,0) 

Suporte Ventilatório, n (%) 2 (20,0) 
Nutrição parenteral, n (%) 1 (10,0) 

Antibióticos, n (%) 2 (20,0) 

IRA, n (%) 2 (20,0) 
CRISP 9 (6-11) 

iECA: inibidores da enzima conversora de 
angiotensina; B-bloqueador: beta-bloqueador; ON: 
óxido nítrico; DVA: drogas vasoativas; IRA: injúria 
renal aguda; CRISP: catheterization risk score for 
pediatrics. 

Tabela 4 - Dados ecocardiográficos do grupo de tratamento primário 

 N = 10 
CIVm múltiplas, n (%) 1 (10) 
Diâmetro CIVm, mm 8,1 (4,0-17,0) 

Diâmetro indexado, mm/m2 32,1 (13,1-58,6) 

Dilatação de câmaras esquerdas, n (%) 8 (80,0) 
Dilatação de câmaras direitas, n (%) 4 (40,0) 

Disfunção ventricular, n (%) 0 (0) 

Disfunção valvar, n (%) 2 (20,0) 
PSVD, mmHg 67 ± 4 

Derrame pericárdico, n (%) 0 (0) 

CIVm: comunicação interventricular muscular; PSVD: pressão 
sistólica no ventrículo direito. 
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Dos 11 pacientes submetidos a 13 oclusões perventriculares de CIV muscular 

para complementação terapêutica, sete estavam sob cuidados intensivos na UTI 

cardiológica pediátrica das respectivas instituições. Destes, apenas um estava em 

tratamento clínico pré-operatório, apresentando crises de hipertensão pulmonar. 

Todos os outros estavam em recuperação pós-operatória de cirurgia cardíaca com 

CEC e/ou cateterismo terapêutico para correção dos defeitos principais.  

Todos os pacientes provenientes da UTI receberam drogas vasoativas e 

estiveram sob ventilação mecânica em algum momento prévio à cirurgia híbrida, 

sendo que quatro apresentaram falhas de extubação na sua evolução. Apenas cinco 

continuavam com esses cuidados no dia do procedimento.  

Dos dois pacientes que apresentavam arritmias no período pré-operatório, um 

evoluiu com ritmo juncional após plastia cirúrgica da valva aórtica e ventriculotomia 

direita para tentativa de correção das CIVs musculares. O outro apresentou arritmias 

ventriculares após parada cardiorrespiratória por embolia gasosa na entrada de CEC 

para operação de Jatene.  

Oito pacientes, encontravam-se na categoria 4 de risco pela pontuação do 

CRISP escore, correspondendo a 14,4% de chance de evento adverso grave. Dois 

pacientes estavam na categoria 3, com 6,3% de chance de ocorrer evento adverso 

grave, enquanto um estava na categoria mais alta de risco com probabilidade de 

36,8% de um evento deste tipo. Os demais dados do período pré-operatório deste 

grupo estão reunidos nas Tabelas 5 e 6. 
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Tabela 5 - Dados pré-operatórios do grupo de tratamento complementar 

 N = 13 
DVA vigente, n (%) 5 (38,5) 
Diurético, n (%) 11 (84,6) 
iECA, n (%) 3 (23,1) 
Digitálico, n (%) 0 (0) 
B-bloqueador, n (%) 0 (0) 
Sildenafil, n (%) 1 (7,7) 
ON, n (%) 0 (0) 
Antiarrítmico, n (%) 2 (15,4) 
Ventilação mecânica vigente, n (%) 5 (38,5) 
VNI vigente, n (%) 1 (7,7) 
Nutrição parenteral, n (%) 1 (7,7) 
Antibióticos, n (%) 8 (61,5) 
IRA, n (%) 7 (53,8) 
DPI, n (%) 4 (30,8) 
Hemodiálise, n (%) 1 (7,7) 
VIS máximo 14, 0 (6, 0-32,0) 
VIS pré 6,0 (0- 31,0) 
VI máximo 31,2 (7,6-94,6) 
VI pré 9,5 (0-33,1) 
Lactato máximo, mmol/L 3,4 (1,2-19,2) 
Lactato pré, mmol/L 1,0 (0,7-19,2) 
VVR máximo 56,0 (15,1-103,3) 
VVR pré 29,6 (9,5-48,0) 
CRISP 11 (9- 16) 
DVA: drogas vasoativas; iECA: inibidores da enzima conversora 
de angiotensina; B-bloqueador: beta-bloqueador; ON: óxido 
nítrico; VNI: ventilação não-invasiva; IRA: injúria renal aguda; 
DPI: diálise peritoneal intermitente; VIS: vasoactive-inotrope 
score; VI: ventilation index; VVR: vasoactive-ventilation-renal 
score; CRISP: catheterization risk score for pediatrics. 

Tabela 6 - Dados ecocardiográficos do grupo de tratamento complementar 

 N = 13 
CIVm múltiplas, n (%) 3 (23,1) 
Diâmetro CIVm, mm 7,0 (4,5-16,0) 
Diâmetro indexado, mm/m2 24,1 (19,6-69,5) 
Dilatação de câmaras esquerdas, n (%) 5 (38,5) 
Dilatação de câmaras direitas, n (%) 5 (38,5) 
Disfunção ventricular, n (%) 1 (7,7) 
Disfunção valvar, n (%) 8 (61,5) 
PSVD, mmHg 50 (38-85) 
PmTP, mmHg 49 (30-71) 
Derrame pericárdico, n (%) 3 (23,1) 
CIVm: comunicação interventricular muscular; PSVD: pressão 
sistólica do ventrículo direito; PmTP: pressão média do tronco 
pulmonar. 
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4.3 DADOS INTRAOPERATÓRIOS 

Os dados relacionados ao ato operatório encontram-se nas Tabelas 7 e 8. No 

grupo de tratamento primário, sete pacientes foram submetidos somente à oclusão 

perventricular da CIVm enquanto outros três prosseguiram para cirurgia com CEC 

para retirada de bandagem prévia no tronco pulmonar, correção de CIA e/ou 

correção de CIV perimembranosa.  

A prótese mais utilizada para oclusão foi a CERA™, a qual foi implantada 10 

vezes no total. A prótese Amplatzer™ foi implantada quatro vezes, enquanto a 

Figulla® foi utilizada apenas uma vez. Houve apenas uma complicação relatada, uma 

perfuração na parede posterior do VE gerando um pequeno orifício que foi 

prontamente suturado, sem ocasionar instabilidade hemodinâmica. A paciente em 

questão pesava 4 kg, apresentava CIVm múltiplas e recebeu duas próteses CERA™ 

de 7 mm e 4 mm.  

Tabela 7 - Dados intraoperatórios do grupo de tratamento primário 

 N = 10 
CEC, n (%) 3 (30,0) 

Duração total, minutos 182,5 (110-270) 

Duração CEC, minutos 75 (60-120) 
Prótese única, n (%) 5 (50,0) 

Duas próteses, n (%) 5 (50,0) 

Tamanho da 1a prótese, mm 11 (7-16) 
Tamanho da 2a prótese, mm 5 (4-8) 

Complicações, n (%) 1 (10,0) 

CEC: circulação extracorpórea. 

Dos 13 procedimentos realizados no segundo grupo, quatro consistiram 

apenas na oclusão perventricular da CIVm, enquanto nos outros sete, houve 

intervenções adicionais, três deles com CEC: correção do arco aórtico com retirada 

de bandagem pulmonar prévia e secção e sutura de canal arterial e duas operações 

de Jatene.  

Foram utilizadas 11 próteses CERA™ no total, uma delas do tipo excêntrica. 

A prótese Amplatzer™ foi implantada em três ocasiões e as próteses Figulla® de 

canal arterial (Figulla® PDA) e MemoPart™ (Lepu Medical Technology, Beijing, 

China) foram implantadas uma vez cada.  
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Apenas três pacientes apresentaram complicações decorrentes da oclusão da 

CIVm pela via híbrida. Dois com arritmias transitórias após implante da prótese, 

rapidamente resolvidas com terapia medicamentosa e elétrica. O terceiro apresentou 

complicação grave na sua segunda tentativa de oclusão perventricular da CIVm, 

havendo sangramento significativo, bradicardia, instabilidade hemodinâmica e 

parada cardiorrespiratória após a retirada da primeira prótese que não havia ocluído 

o defeito com sucesso.  

No outro caso em que houve complicações, estas não foram relacionadas 

diretamente ao implante da prótese. Nesta paciente havia sido proposto a oclusão 

perventricular da CIVm seguida de operação de Jatene no mesmo tempo cirúrgico. 

Na primeira tentativa, ao entrar em CEC após o implante bem sucedido da prótese 

por via perventricular, houve um acidente grave com sistema de CEC resultando em 

embolia gasosa pulmonar e sistêmica levando a PCR. Durante as compressões 

cardíacas no processo de reanimação cardiopulmonar, a prótese embolizou para o 

VE sendo retirada cirurgicamente. Após estabilização, a criança foi levada para a 

UTI em estado grave. Recuperou-se clinicamente e retornou para nova tentativa 14 

dias depois. Na segunda cirurgia, novamente precedida pela oclusão perventricular 

da CIVm, apresentou hemostasia de difícil controle durante a operação de Jatene, 

após entrada em CEC. Entretanto, o desfecho final foi exitoso e sem lesões 

residuais. 

Tabela 8 - Dados intraoperatórios do grupo de tratamento complementar 

 N = 13 
CEC, n (%) 3 (23,1) 
Duração total, minutos 195 (90-445) 

Duração CEC, minutos 130 (100-220) 

Prótese única, n (%) 10 (76,9) 
Duas próteses, n (%) 3 (23,1) 

Tamanho da 1a prótese, mm 9 (6-12) 

Tamanho da 2a prótese, mm 5 (5-6) 
Complicações, n (%) 3 (23,1) 

CEC: circulação extracorpórea. 
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4.4 DADOS DO PÓS-OPERATÓRIO PRECOCE 

Os resultados do período pós-operatório precoce do grupo de tratamento 

primário estão apresentados nas Tabelas 9 e 10. Dos sete pacientes que necessitaram 

de suporte inotrópico no período pós-operatório, em três as drogas vasoativas foram 

descontinuadas no primeiro dia de pós-operatório e em um, após o segundo dia. Tal 

observação explica a mediana de VIS igual a 0 nas primeiras 48 horas neste grupo.  

Tabela 9 - Dados do pós-operatório precoce do grupo de tratamento primário 

 N = 10 
DVA, n (%) 7 (70,0) 
Duração DVA, dias 2 (1-16) 
Diurético, n (%) 10 (100,0) 
iECA, n (%) 5 (50,0) 
Digitálico, n (%) 0 (0) 
B-bloqueador, n (%) 0 (0) 
Sildenafil, n (%) 3 (30,0) 
ON, n (%) 1 (10,0) 
Antiarrítmico, n (%) 0 (0) 
VM, n (%) 7 (70,0) 
Duração VM, dias 6 (0-51) 
VNI, n (%) 3 (30,0) 
Duração VNI, dias 4 (1-5) 
Nutrição parenteral, n (%) 1 (7,7) 
Duração NPP, dias 29,5 (6-53) 
Antibióticos, n (%) 5 (50,0) 
IRA, n (%) 2 (20,0) 
DPI, n (%) 1 (10,0) 
Hemodiálise, n (%) 0 (0) 
VIS máximo 5 (0-22,0) 
VIS 48h 0 (0-15,0) 
VI máximo 6,3 (0-46,9) 
VI 48h 0 (0-46,9) 
Lactato máximo, mmol/L 2,0 (1,2-17,4) 
Lactato 48h, mmol/L 1,9 (1,2-5,1) 
VVR máximo 12,9 (0-53,9) 
VVR 48h 0 (0-53,5) 
Complicações, n (%) 2(20,0) 
Duração UTI, dias 8 (2-74) 
Duração internação, dias 23,5 (7-74) 
DVA: drogas vasoativas; iECA: inibidores da enzima 
conversora de angiotensina; ON: óxido nítrico; VM: 
ventilação mecânica; VNI: ventilação não-invasiva; NPP: 
nutrição parenteral periférica; IRA: injúria renal aguda; 
DPI: diálise peritoneal intermitente; VIS: vasoactive-
inotrope score; VI: ventilation index; VVR: vasoactive-
ventilation-renal score; UTI: unidade de terapia intensiva. 
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Tabela 10 - Dados do Ecocardiograma pós-operatório do grupo de tratamento primário 

 N = 10 
Prótese bem posicionada, n (%) 9 (90,0) 
Shunt residual, n (%) 2 (20,0) 
CIV residual, n (%) 0 (0) 
Dilatação de câmaras esquerdas, n (%) 5 (50,0) 
Dilatação de câmaras direitas, n (%) 2 (20,0) 
Disfunção ventricular, n (%) 0 (0) 
Disfunção valvar, n (%) 1 (10,0) 
PSVD, mmHg 31 (25-102) 
PmTP, mmHg 37 (18-56) 
Derrame pericárdico, n (%) 0 (0) 
CIV: comunicação interventricular; PSVD: pressão sistólica do 
ventrículo direito; PmTP: pressão média do tronco pulmonar. 

Em relação ao suporte ventilatório, dos sete pacientes que não foram 

extubados em sala imediatamente após o procedimento, três foram extubados na 

UTI no pós-operatório imediato, não chegando a completar sequer um dia sob 

ventilação mecânica. Dos quatro pacientes que ainda necessitaram de suporte 

inotrópico e ventilatório além das primeiras 48h, dois já estavam em uso de DVAs e 

VM e já apresentavam IRA anteriormente por estarem em recuperação após 

correção cirúrgica de outros defeitos.  

O sucesso do procedimento híbrido foi alcançado em nove dos 10 pacientes. 

Um indivíduo do grupo apresentou fluxo residual sem repercussão clínica. Nele 

foram implantadas duas próteses CERA™ de 14 mm e 8 mm com técnica de 

interdigitação, isto é, os discos de cada um dos dispositivos foram liberados de 

maneira que ficassem intercalados. No ecocardiograma prévio à alta hospitalar, foi 

identificado fluxo residual de 2,5 mm na região inferior à maior prótese. Apesar do 

pequeno fluxo residual, a paciente em questão não necessitou de suporte inotrópico, 

foi desconectada da ventilação mecânica nas primeiras horas de pós-operatório, não 

apresentou sinais clínicos de hiperfluxo pulmonar significativo e recebeu alta 

hospitalar 5 dias após o procedimento.  

No outro paciente, em quem foi implantada uma prótese Amplatzer™ número 

16, ocorreu deslocamento da extremidade inferior do dispositivo em direção ao VD, 

causando fluxo residual de 4,5 mm e insuficiência tricúspide moderada, não 

observada previamente. Esta paciente apresentou evolução desfavorável na UTI, 

com uso de DVAs e tempo de intubação prolongados, falha de extubação e 

hipertensão pulmonar, recebendo terapia com óxido nítrico, sildenafila e bosentana. 
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No 21º dia de pós-operatório, foi submetida a retirada da prótese, que se encontrava 

apoiada no músculo papilar tricuspídeo, seguida de ventriculosseptoplastia com 

retalho de pericárdio bovino, atriosseptectomia e biópsia pulmonar. Neste caso, a 

presença da prótese serviu como guia para o cirurgião localizar a CIVm e posicionar 

o retalho cirúrgico. Após a correção, foi extubada nas primeiras horas e recebeu alta 

hospitalar 16 dias depois, sem mais intercorrências.  

Neste grupo, houve ainda um óbito não relacionado ao procedimento híbrido. 

Tratava-se do paciente com onfalocele e hérnia diafragmática corrigidos no segundo 

dia de vida. Os ecocardiogramas realizados no período pós-operatório não 

identificaram alterações exceto por insuficiência tricúspide e mitral discretas já 

observadas antes do procedimento híbrido. Apesar de não ter apresentado 

intercorrências associadas ao implante da prótese, este recém-nascido evoluiu com 

choque séptico, hemorragia digestiva alta e faleceu por choque hemorrágico cerca 

de dois meses após o procedimento.    

No segundo grupo, apenas dois pacientes não necessitaram de suporte 

inotrópico e quatro foram extubados no pós-operatório imediato. Os dois pacientes 

que apresentaram arritmias, não tiveram o quadro em decorrência do implante da 

prótese. Um deles tinha ritmo juncional pré-existente e outro apresentou arritmias 

ventriculares após a embolia gasosa na entrada de CEC. Nota-se que houve alta 

prevalência de infecções bacterianas neste grupo, com apenas um paciente sem 

terapia antimicrobiana específica no pós-operatório precoce.  

Em termos de complicações, uma paciente já citada acima anteriormente, 

evoluiu com grande fluxo residual ao redor do dispositivo implantado. Neste caso, foi 

utilizada a prótese Figulla® de canal arterial (Figulla® PDA) 10/12 e a paciente 

necessitou de suporte inotrópico e ventilatório por tempo prolongado, apresentou 

uma falha de extubação, IRA com necessidade de diálise peritoneal e dificuldade de 

progressão da dieta. A mesma foi então encaminhada para novo procedimento 23 

dias após. No intraoperatório deste procedimento apresentou sangramento 

significativo, bradicardia e PCR após a retirada da primeira prótese. Foram iniciadas 

DVAs para estabilização hemodinâmica e prosseguiu-se para oclusão da CIVm com 

dispositivo MemoPart™ de 10 mm com sucesso. O ecocardiograma após o 

procedimento mostrava a prótese bem posicionada, com fluxo residual mínimo, 

trombo no interior do átrio direito, função ventricular normal, PSVD de 38 mmHg e 

insuficiência tricúspide moderada. Apesar do reimplante do dispositivo, a paciente 
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manteve-se instável e evoluiu a óbito três horas após a cirurgia híbrida por choque 

cardiogênico. 

Outra paciente neste grupo apresentou instabilidade hemodinâmica e PCR no 

pós-operatório imediato, sem aparente relação com a oclusão da CIVm 

especificamente. Tratava-se de uma paciente internada na UTI desde o nascimento 

em uso de DVA e VM com relatos de crises de hipertensão pulmonar e fluxo 

bidirecional pela CIV m no período pré-operatório. Ela foi submetida a istmoplastia 

término-terminal, secção e sutura do canal arterial além da oclusão perventricular da 

CIVm. No momento intraoperatório apresentou bradicardia ao final da istmoplastia 

que foi tratada após administração de atropina. Poucas horas após, evoluiu com 

crises de hipertensão pulmonar seguidas de PCR de 10 minutos. Apesar destas 

intercorrências, a paciente se recuperou do procedimento e foi transferida para 

cuidados clínicos pediátricos em outra instituição 20 dias após a cirurgia.  

Além do óbito relatado acima, dois outros pacientes faleceram, porém, em 

decorrência de quadros infecciosos gravíssimos. Um deles apresentou colecistite 

aguda com perfuração de vias biliares e peritonite biliar. Foi a óbito 40 dias após a 

cirurgia por choque séptico e falência de múltiplos órgãos. O outro foi um recém-

nascido cujo diagnóstico inicial incluía displasias valvares (valva aórtica e pulmonar), 

disfunção do VE, canal arterial amplo e CIVsm múltiplas. Aos 12 dias de vida foi 

submetido a plastia da valva aórtica e tentativa de ventriculosseptoplastia via 

ventriculotomia direita sem sucesso, por isso realizada bandagem do tronco 

pulmonar. No entanto, neste procedimento apresentou disfunção do ventrículo 

direito, instabilidade hemodinâmica e ritmo cardíaco juncional. Evoluiu também com 

IRA estágio 3 pela classificação KDIGO neonatal sendo realizada diálise peritoneal e 

hemodiálise, além de sepse fúngica. Um mês depois, foi submetido à abordagem 

híbrida para oclusão das CIVsm e retirada da bandagem pulmonar sem CEC e sem 

intercorrências. Não houve evidências de nenhuma complicação associada à 

prótese ou novas descompensações cardíacas, porém houve reincidência de quadro 

infeccioso grave e faleceu por choque séptico 17 dias após o procedimento. 

Foram detectadas alterações valvares após oito dos 13 procedimentos 

realizados neste grupo. Destas, nenhuma estava relacionada a mal posicionamento, 

deslocamento ou acometimento valvar pela prótese. As alterações descritas 

estavam relacionadas ao defeito principal de base ou à correção cirúrgica deste 
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defeito, como nos casos de displasia valvar, Tetralogia de Fallot, estenose valvar 

pulmonar ou defeito do septo atrioventricular.  

Excluindo-se as intercorrências clínicas e cirúrgicas não relacionadas ao 

implante das próteses, 10 dos 11 indivíduos do grupo foram tratados com sucesso 

pelo método perventricular. As Tabelas 11 e 12 contém os demais dados do período 

pós-operatório precoce. 

Tabela 11 - Dados do pós-operatório precoce do grupo de tratamento complementar 

 N = 13 
DVA, n (%) 11 (84,6) 
Duração DVA, dias 11 (1-43) 
Diurético, n (%) 13 (100,0) 
iECA, n (%) 8 (61,5) 
Digitálico, n (%) 0 (0) 
B-bloqueador, n (%) 2 (15,4) 
Sildenafil, n (%) 1 (7,7) 
ON, n (%) 1 (7,7) 
Antiarrítmico, n (%) 2 (15,4) 
VM, n (%) 13 (100,0) 
Duração VM, dias 6 (0-40) 
VNI, n (%) 3 (23,1) 
Duração VNI, dias 11 (6-28) 
Nutrição parenteral, n (%) 2 (15,4) 
Duração NPP, dias 17 (9-28) 
Antibióticos, n (%) 12 (92,3) 
IRA, n (%) 6 (46,1) 
DPI, n (%) 2 (15,4) 
Hemodiálise, n (%) 2 (15,4) 
VIS máximo 15 (0-140,0) 
VIS 48h 6,5 (0-32,0) 
VI máximo 19,7 (0-80,4) 
VI 48h 12,1 (0-61,3) 
Lactato máximo, mmol/L 3,0 (1,1-18,0) 
Lactato 48h, mmol/L 1,8 (0,8-16,9) 
VVR máximo 37,7 (0-168,3) 
VVR 48h 31,4 (0-68,3) 
Complicações, n (%) 2 (15,4) 
Duração UTI, dias 28 (2-133) 
Duração internação, dias 44 (16-155) 
DVA: drogas vasoativas; iECA: inibidores da enzima conversora 
de angiotensina; ON: óxido nítrico;VM: ventilação mecânica; VNI: 
ventilação não-invasiva; NPP: nutrição parenteral periférica; IRA: 
injúria renal aguda; DPI: diálise peritoneal intermitente; VIS: 
vasoactive-inotrope score; VI: ventilation index; VVR: vasoactive-
ventilation-renal score; UTI: unidade de terapia intensiva. 
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Tabela 12 - Dados do Ecocardiograma pós-operatório do grupo de tratamento 
complementar 

 N = 13 
Prótese bem posicionada, n (%) 12 (92,3) 

Shunt residual, n (%) 1 (7,7) 

CIV residual, n (%) 0 (0) 
Dilatação de câmaras esquerdas, n (%) 5 (38,5) 

Dilatação de câmaras direitas, n (%) 3 (23,1) 

Disfunção ventricular, n (%) 1 (7,7) 
Disfunção valvar, n (%) 8 (61,5) 

PSVD, mmHg 41 (29-64) 

PmTP, mmHg 35 
Derrame pericárdico, n (%) 1 (7,7) 

CIV: comunicação interventricular; PSVD: pressão sistólica do 
ventrículo direito; PmTP: pressão média do tronco pulmonar. 

A comparação entre os resultados pós-operatórios dos dois grupos, 

representada na Tabela 13, não identificou diferenças estatisticamente significantes 

nas pontuações dos escores de risco, níveis de lactato sérico, taxa de complicações, 

duração da ventilação mecânica, tempo de internação na UTI ou tempo total de 

internação.  

Tabela 13 - Comparação dos dados pós-operatórios entre os grupos 

 Tratamento 
Primário 

Tratamento 
Complementar 

P valor 

Duração VM, dias 6 (0-51) 6 (0-40) 1,000 

VIS máximo 5 (0-22,0) 15 (0-140,0) 0,092 

VIS 48h 0 (0-15,0) 6,5 (0-32,0) 0,111 

VI máximo 6,3 (0-46,9) 15,9 (0-80,4) 0,241 

VI 48h 0 (0-46,9) 12,1 (0-61,3) 0,332 

Lactato máximo, mmol/L 2,0 (1,2-17,4) 3,0 (1,1-18,0) 0,514 

Lactato 48h, mmol/L 1,9 (1,2-5,1) 1,8 (0,8-16,9) 0,621 

VVR máximo 12,9 (0-53,9) 37,7 (0-168,3) 0,168 

VVR 48h 0 (0-53,5) 31,4 (0-68,3) 0,239 

Complicações, n (%) 2(20,0) 2 (15,4) 1,000 

Duração UTI, dias 8 (2-74) 28 (2-133) 0,067 

Duração internação, dias 23,5 (7-74) 44 (16-155) 0,274 

VIS: vasoactive-inotrope score; VI: ventilation index; VVR: vasoactive-ventilation-renal 
score; UTI: unidade de terapia intensiva. 
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A Tabela 14, compara os principais parâmetros quantitativos entre o período 

pré e pós-operatório do grupo de tratamento complementar. Embora não tenha sido 

identificada significância estatística, foram encontradas reduções no tempo de 

ventilação mecânica, duração de suporte inotrópico, duração da diálise, VI máximo e 

VVR máximo. 

Tabela 14 - Comparação entre dados pré e pós-operatórios do grupo de Tratamento 
Complementar 

 Pré-operatório Pós-operatório P valor 

Duração VM, dias 12 (1-37) 6 (0-40) 0,065 

Duração DVA, dias 14 (1-30) 11(1-43) 0,123 

Duração diálise, dias  7 (5-30) 3 (2-17) 0,109 

VIS máximo 14, 0 (6, 0-32,0) 15 (0-140,0) 0,859 

VIS pré vs. VIS 48h 6,0 (0-31,0) 6,5 (0-32,0) 0,599 

VI máximo 31,2 (7,6-94,6) 15,9 (0-80,4) 0,345 

VI pré vs. VI 48h 9,5 (0-33,1) 12,1 (0-61,3) 0,285 

Lactato máximo, mmol/L 3,4 (1,2-19,2) 3,0 (1,1-18,0) 0,953 

Lactato pré vs. lactato 48h, mmol/L 1,0 (0,7-19,2) 1,8 (0,8-16,9) 0,263 

VVR máximo 56,0 (15,1-103,3) 32,7 (0-168,3) 0,463 

VVR pré vs. VVR 48h 29,6 (9,5 - 48,0) 31,4 (0-68,3) 0,109 

VM: ventilação mecânica; DVA: drogas vasoativas; VIS: vasoactive-inotrope score; VI: ventilation index; 
VVR: vasoactive-ventilation-renal score. 

4.5 DADOS DO PÓS-OPERATÓRIO TARDIO 

Dos 10 pacientes incluídos no grupo do tratamento primário, um foi a óbito 

conforme citado acima, outro foi submetido a retirada da prótese no pós-operatório 

precoce e outro perdeu o seguimento, de forma que foram analisados os dados 

tardios de sete pacientes. Todos mantiveram-se assintomáticos, sem uso de 

medicações para tratamento cardiovascular e sem necessidade de reintervenção.  

Em relação aos dados ecocardiográficos, apenas uma paciente apresentou 

CIVs residuais de 2,7 mm e 3 mm, sem dilatação de câmaras cardíacas, com PSVD 

de 27 mmHg e PmTP de 13 mmHg. Os resultados tardios do grupo de tratamento 

primários estão sumarizados nas Tabelas 15 e 16.  
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Tabela 15 - Dados do pós-operatório tardio do grupo de tratamento primário 

 N = 7 
Tempo de seguimento, meses 55,7 (12,5-127,9) 
Reintervenção, n (%) 0 (0) 
Classe funcional I 7 (100,0) 
Medicações, n (%) 0 (0) 
Arritmias, n (%) 0 (0) 

Tabela 16 - Dados ecocardiográficos do pós-operatório tardio do grupo de tratamento 
primário 

 N = 7 
Prótese bem posicionada, n (%) 7 (100,0) 
Shunt residual, n (%) 0 (0) 
CIV residual, n (%) 1 (14,3) 
Dilatação de câmaras esquerdas, n (%) 0 (0) 
Dilatação de câmaras direitas, n (%) 1 (14,3) 
Disfunção ventricular, n (%) 0 (0) 
Disfunção valvar, n (%) 0 (0) 
PSVD, mmHg 26 (20-29) 
PmTP, mmHg 14 (13-15) 
Derrame pericárdico, n (%) 0 (0) 

CVI: comunicação interventricular; PSVD: pressão sistólica no 
ventrículo direito; PmTP: pressão média no ventrículo direito. 

No grupo que recebeu o tratamento complementar, três foram a óbito no pós-

operatório precoce e dois perderam seguimento, restando os dados de seis 

pacientes representados nas Tabelas 17 e 18. Todos eles evoluíram com Classe 

Funcional I, assintomáticos do ponto de vista cardiovascular e apenas um deles 

recebendo medicações. Este mesmo paciente foi o único que necessitou de 

reintervenção no seguimento a longo prazo, sendo submetido a cateterismo 

cardíaco para redilatação de stents previamente implantados nas artérias 

pulmonares e istmo aórtico (pós-operatório de cirurgia de Jatene). Não houve 

evidência de complicações tardias associadas à prótese em nenhum dos casos.  

Tabela 17 - Dados do pós-operatório tardio do grupo de tratamento complementar 

 N = 6 
Tempo de seguimento, meses 49,6 (6,5-111) 
Reintervenção, n (%) 1 (16,7) 
Classe funcional I 6 (100,0) 
Medicações, n (%) 1 (16,7) 
Arritmias, n (%) 0 (0) 
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Tabela 18 - Dados ecocardiográficos do pós-operatório tardio do grupo de tratamento 
complementar 

 N = 6 
Prótese bem posicionada, n (%) 6 (100,0) 

Shunt residual, n (%) 0 (0) 

CIV residual, n (%) 0 (0) 
Dilatação de câmaras esquerdas, n (%) 1 (16,7) 

Dilatação de câmaras direitas, n (%) 1 (16,7) 

Disfunção ventricular, n (%) 0 (0) 
Disfunção valvar, n (%) 4 (66,7) 

PSVD, mmHg 22 

Derrame pericárdico, n (%) 0 (0) 

CVI: comunicação interventricular; PSVD: pressão sistólica no 
ventrículo direito. 

Tendo em vista as informações reunidas nesta investigação, propusemos um 

algoritmo (Figura 6) para a indicação da técnica híbrida de oclusão de CIVs 

musculares a fim de facilitar a seleção de pacientes com maior potencial de se 

beneficiarem desta intervenção.  

Figura 6 - Algoritmo de indicação de oclusão perventricular de CIV muscular  
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5 DISCUSSÃO 

5.1 INDICAÇÃO 

O presente estudo se propôs a realizar uma análise abrangente dos aspectos 

clínicos, ecocardiográficos e cirúrgicos dos pacientes submetidos à técnica híbrida 

de oclusão de CIVs musculares em dois centros especializados no tratamento de 

cardiopatias congênitas. Este é o primeiro estudo desta magnitude realizado na 

América Latina. As características da população incluída demonstraram que a 

indicação deste método foi reservada para indivíduos com fatores de risco 

conhecidos para o tratamento cirúrgico ou percutâneo, mais especificamente baixo 

peso, CIVs musculares grandes ou múltiplas, comorbidades graves e/ou 

cardiopatias complexas associadas. (Holzer; Sallehuddin; Hijazi, 2016; Schipper et 

al.; 2017; Inohara et al., 2019; Daley et al., 2019; Ergun et al., 2019). 

Na coorte estudada, a mediana de idade foi de 4,7 meses (22 dias-3,2 anos) 

e média de peso de 5,5 kg ± 1,9 kg, sendo ambos próximos às médias mais baixas 

relatadas na literatura. Mais de 50% dos procedimentos ocorreram em lactentes com 

5 kg ou menos e abaixo dos 6 meses de vida. Em estudo retrospectivo multicêntrico 

de 2017, Gray et al. (2017) encontraram mediana de idade de 5,2 (0,4-16,8) meses 

e de peso igual a 5,1 (4,0-9,2) kg. Omelchenko et al. (2016) encontraram em 2015 

média de idade de 8,0 ± 2,5 meses e de peso de 7,9 kg ± 3,4 kg em estudo dedicado 

aos pacientes abaixo de 1 ano. Neste mesmo trabalho, apenas 5% da coorte era 

composta por pacientes abaixo dos 5 Kg.  

Em relação às CIVs, 42,8% dos pacientes do estudo apresentavam mais de 

uma CIV muscular e 4 apresentavam CIVs múltiplas. Em todos os casos, as CIVs 

musculares geravam repercussão hemodinâmica significativa, caracterizado por 

quadro de insuficiência cardíaca congestiva em 100% dos pacientes e hipertensão 

pulmonar em 38,1%. A mediana de diâmetro no grupo tratamento primário foi de 8,1 

mm (4-17 mm) enquanto no grupo tratamento complementar foi de 7,0 (4,5-16,0) 

com mediana de diâmetros indexados de 32,1 (13,1-58,6) e 24,1 (19,6-69,5) 

respectivamente. Tal análise denota de maneira indireta a dificuldade técnica que 

esses casos representariam para o fechamento percutâneo dos defeitos já que os 

dispositivos escolhidos devem ser maiores que a medida das CIVs e requerem 

bainhas calibrosas em crianças notadamente pequenas. Os diâmetros indexados 
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encontrados neste estudo são de 2,5 a 3,2 vezes maiores que aqueles descritos em 

crianças submetidas a tratamento pela via percutânea (Oses et al., 2010).  

Além disso, 11 de 21 pacientes apresentavam comorbidades significativas, 15 

foram submetidos a procedimentos prévios e metade estava sob cuidados intensivos 

no momento da indicação do procedimento. Mais da metade dos procedimentos 

(56,5%) foram indicados como tratamento complementar em pacientes com 

cardiopatias complexas associadas. Embora a oclusão perventricular de CIVs 

musculares seja um método intervencionista em evolução, todos os aspectos aqui 

relatados vão ao encontro das características descritas para as indicações clássicas 

do tratamento perventricular previamente discutidas na literatura (Mallula; Amin, 

2016, Holzer; Sallehuddin; Hijazi, 2016). Mais ainda, a técnica híbrida de oclusão 

perventricular de CIVs musculares tem sido cada vez mais utilizada como método de 

salvamento em casos de alto risco e contribui como uma importante ferramenta 

terapêutica em cenários clínicos adversos (Zhu et al., 2013; Holzer; Sallehuddin; 

Hijazi, 2016). Tais características denotam diferenças e peculiaridades evidentes 

dos pacientes submetidos ao tratamento habitual de outras CIVs com repercussão 

hemodinâmica na prática clínica diária da cardiologia pediátrica, impedindo qualquer 

tipo de comparação entre os grupos. 

5.2 ASPECTOS TÉCNICOS 

Dentre os procedimentos realizados, mais da metade envolveu outras 

intervenções além da oclusão perventricular da CIV muscular. A escolha estratégica 

deste método permitiu que três pacientes portadores de Coartação da Aorta 

recebessem o tratamento definitivo sem o uso de CEC e que outros seis em 

recuperação pós-operatória de procedimentos recentes fossem poupados de uma 

nova CEC em um curto intervalo de tempo. Outras séries de casos também 

adotaram a oclusão perventricular de CIVs musculares residuais ou associadas a 

outras cardiopatias com o intuito de encurtar o tempo de CEC ou eliminá-lo por 

completo com bons resultados (Michel-Behnke et al., 2011; Zhu et al., 2013; Gibb; 

Caputo; Taliotis, 2019). Ademais, as dificuldades técnicas para realizar a correção 

cirúrgica e percutânea em lactentes pequenos gravemente enfermos representam 

aumento de morbimortalidade nesta população (Cinteză; Butera, 2016). 
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Tratando-se de mais de uma CIV muscular, o desafio técnico para interromper 

efetivamente o fluxo da esquerda para a direita utilizando-se de dispositivos 

intracardíacos é bem descrito por diversos autores (Holzer; Sallehuddin; Hijazi, 

2016; Mallula; Amin, 2016). Recomenda-se o uso de uma prótese única de diâmetro 

maior ou o implante de duas próteses diferentes a depender da distância entre os 

orifícios. Questiona-se se o uso de uma única prótese superdimensionada nesses 

casos pode aumentar o risco de disfunção ventricular devido ao espaço ocupado 

pelo disco dentro do ventrículo esquerdo (Gan et al., 2009). Por outro lado, o uso de 

mais dispositivos pode levar a distúrbios do ritmo cardíaco permanentes (Robinson 

et al., 2006).  

Entre os 10 pacientes que apresentavam mais de uma CIV muscular ao 

ecocardiograma, quatro foram tratados com próteses únicas e os demais receberam 

duas próteses. Não ocorreram fluxos nem CIVs residuais significativas entre eles e 

apenas três apresentaram complicações intraoperatórias de pouca repercussão 

clínica. Em uma paciente com CIVs musculares múltiplas tratada com duas próteses 

houve perfuração da parede posterior do VE, rapidamente resolvida com sutura pela 

equipe cirúrgica. Outra paciente com CIVs musculares múltiplas apresentou 

taquicardia supraventricular revertida com cardioversão elétrica após o implante da 

segunda prótese. O terceiro paciente, também com CIVs musculares múltiplas, 

apresentou acometimento valvar aórtico imediatamente identificado após o implante 

de prótese CERA™ de CIV muscular. Neste caso, a prótese foi trocada por outra do 

tipo perimembranosa excêntrica e logo após evoluiu com BAVT que foi brevemente 

resolvido após terapia medicamentosa. A baixa incidência de complicações 

intraoperaórias significativas não permite inferir que a escolha de implantar uma ou 

mais próteses influencie o risco associado ao procedimento nesses casos.  

Em relação aos tipos de prótese, a Amplatzer™ de CIV muscular é a mais 

estudada e a mais utilizada nos Estados Unidos da América dado que é a única que 

obteve liberação do Food and Drugs Administration. Entretanto, à medida que 

aumenta a frequência do tratamento transcateter das CIVs musculares, mais 

próteses têm sido utilizadas para este fim especialmente na Ásia e na Europa 

(Holzer; Sallehuddin; Hijazi, 2016). Diversas empresas desenvolveram próteses 

especificamente para o septo interventricular muscular gerando uma gama de 

opções para o cardiologista intervencionista. Em comparação com outros oclusores, 
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essas próteses têm dois discos simétricos conectados por uma cintura mais longa 

capaz de acomodar a espessura do septo muscular (Mallula; Amin, 2016).  

Na série de casos descrita neste estudo, mais de 90% dos casos foram 

tratados com próteses de CIV muscular, entre elas CERA™, Amplatzer™, Figulla® e 

MemoPart™. Todos os fabricantes mantêm a mesma estrutura geral do dispositivo 

havendo apenas pequenas diferenças entre eles. Os três primeiros modelos 

apresentam altura da cintura de 7 mm e seus discos medem de 6-8 mm a mais que 

o diâmetro da cintura central. Já a prótese MemoPart™ tem cintura de 5 mm de 

altura e discos apenas 4 mm maiores. Apenas um caso foi tratado com prótese 

CERA™ excêntrica após imediata identificação de acometimento da valva aórtica 

antes da liberação da prótese simétrica conforme descrito previamente.  

Alguns estudos têm discutido a viabilidade de oclusão com outros tipos de 

próteses, como aquelas dedicadas para canal arterial e CIA (Haddad et al., 2020; 

Walavalkar et al., 2020). As próteses para PCA do tipo “cogumelo” possuem apenas 

um disco do lado esquerdo e uma haste central que preenche o defeito. A 

prerrogativa para o uso deste modelo é que a anatomia da abertura das CIVs 

musculares apicais no VE remete à forma de cunha observada também no PCA. 

Além disso, a ausência do disco do lado direito pode se tornar uma vantagem nesta 

localização em particular pois não prejudica a contratilidade do ápice do VD 

(Neukamm et al., 2011). 

Em revisão de casos de CIVs tratadas percutaneamente, Walavalkar et al. 

(2020) não encontraram diferenças estatisticamente significativas quanto à taxa de 

sucesso ou de complicações com o uso de próteses para PCA, advogando que o 

uso do dispositivo que represente a melhor relação custo-efetividade está 

devidamente justificado. Em 2018, Nguyen et al. também encontraram altas taxas de 

oclusão e baixas taxas de complicações no implante percutâneo de próteses de 

PCA para fechamento de CIVs.  

No presente estudo, uma paciente com CIVm apical ampla com múltiplas 

aberturas no VD foi tratada com a prótese Figulla® PDA tamanho 10/12. Esta 

paciente evoluiu com fluxo residual significativo no período pós-operatório precoce 

acompanhado de quadro de insuficiência cardíaca, dificuldade de desmame 

ventilatório e de suporte inotrópico. Ao ecocardiograma, a prótese se mostrava bem 

posicionada, porém havia grande fluxo esquerda-direita periprótese. A paciente foi 

encaminhada para novo procedimento cerca de 20 dias depois, onde também não 
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foram encontrados sinais de deslocamento do dispositivo. Durante a retirada da 

primeira prótese a paciente evoluiu com instabilidade hemodinâmica e PCR. Foi 

então implantada prótese MemoPart™ de CIVm de 10 mm que ocluiu o defeito de 

forma eficaz, porém a paciente evoluiu a óbito 3 horas após por choque 

cardiogênico. 

Embora os resultados encontrados por Neukamm et al. (2011), Nguyen et al. 

(2018) e Walavalkar et al. (2020) sejam favoráveis ao uso das próteses de PCA, 

alguns aspectos devem ser considerados ao analisar a evolução desfavorável da 

paciente em questão. Primeiramente, os estudos mencionados analisaram 

procedimentos em pacientes maiores (mediana de idade 6,6-15 anos) e CIVs 

menores (mediana de diâmetro da CIV 4,0-4,8 mm), enquanto a paciente deste 

estudo tinha 3 meses de idade, 4,0 kg e CIVm de 7 mm. Estas características 

diversas indicam também uma diferença na proporção entre diâmetro do defeito e 

espessura do septo interventricular que pode implicar na escolha da prótese.  

Outra questão relevante, é que as próteses utilizadas nestas pesquisas 

tinham comprimento máximo de 8 mm, o que pelos resultados alcançados pareceu 

se adaptar adequadamente ao SIV muscular, mas a prótese Figulla® PDA tem 

comprimentos maiores e no tamanho que foi utilizada mede 12 mm entre suas 

extremidades. Neukamm et al. (2011) não só relataram que havia evidente protrusão 

da extremidade direita da haste para o VD mesmo utilizando dispositivos de 7 mm 

de extensão, como também defenderam o uso de uma sutura através da prótese na 

face direita do SIV para melhor fixação do dispositivo.  

Tendo em vista os argumentos expostos acima ainda acrescidos do fato da 

paciente apresentar múltiplos orifícios do lado direito, é possível que o grande shunt 

residual e as consequências trágicas decorrentes dele, estejam relacionados a um 

dispositivo de fato inadequado para este caso específico.  
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5.3 ESCORES DE RISCO 

Até o momento, a maioria dos estudos publicados sobre este tema se atém 

aos dados antropométricos e anatômicos, porém com pouca ou nenhuma ênfase no 

contexto clínico geral desses indivíduos. Uma maneira de avaliar objetivamente a 

condição clínica dos sujeitos incluídos na pesquisa foi utilizar os escores de risco pré 

e pós-operatórios. Muito embora o VVR score tenha sido validado como ferramenta 

preditora de evolução desfavorável na população pediátrica após cirurgia com CEC, 

ele foi escolhido como parâmetro neste estudo por oferecer uma forma quantitativa 

de analisar o funcionamento de três sistemas fundamentais, o cardiovascular, o 

respiratório e o renal, utilizando-se de dados adquiridos com relativa facilidade nos 

registros médicos. 

No estudo de validação deste índice, foram calculados os VVR scores em três 

momentos diferentes do pós-operatório de cirurgia cardíaca: na chegada à UTI, 48 

horas após e o VVR máximo. A partir das comparações com os desfechos, conclui-

se que VVR score 48 horas acima de 13 está significativamente associado a tempo 

prolongado de VM e de internação em UTI, enquanto VVR máximo acima de 30 é o 

que se correlaciona melhor com tempo total de internação (Miletic et al., 2016). Em 

2018, Alam et al. aplicaram os mesmos princípios em uma população de 1103 

crianças em pós-operatório de cirurgia cardíaca e identificaram que VVR 48 horas 

acima de cinco se relacionou a tempo de internação prolongado, enquanto VVR 48 

horas acima de 12 se relacionou a aumento da mortalidade intra-hospitalar. Outro 

estudo multicêntrico do mesmo ano, analisou especificamente o tempo de ventilação 

mecânica em recém-nascidos se recuperando de cirurgia cardíaca e demonstrou 

que VVR máximo acima de 35 se associa de forma significativa a tempo prolongado 

de intubação (Cashen et al., 2018). Na presente coorte oito pacientes (um do grupo 

tratamento primário e sete do grupo tratamento complementar) já apresentavam 

VVR score máximo acima de 12 e seis já acima de 30 mesmo antes do 

procedimento híbrido.  

No período pós-operatório dos pacientes no grupo do tratamento primário, o 

VVR máximo e o VVR 48 horas foram superiores a 12 em três e dois pacientes 

respectivamente. Embora não seja estatisticamente significativo, os maiores valores 

de VVR foram encontrados na paciente que evoluiu com deslocamento da prótese e 

reabordagem cirúrgica para retirada da mesma. O outro paciente com valores 
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elevados havia sido submetido à cirúrgica com CEC concomitante ao procedimento 

híbrido e evoluiu com necessidade de parâmetros ventilatórios elevados devido a 

paralisia diafragmática.  

Já no grupo de tratamento complementar, em que a maioria foi submetido a 

intervenções adicionais além da oclusão perventricular da CIVm, seis pacientes 

apresentaram VVR máximo acima de 12 enquanto cinco apresentaram VVR 48 

horas acima de 12. Os maiores valores dentre estes pacientes foram encontrados 

naqueles com intercorrências clínicas graves não relacionadas diretamente ao 

implante da prótese. Um deles por choque séptico grave que evoluiu tardiamente a 

óbito pela mesma causa, outro que apresentou instabilidade hemodinâmica por 

crises de hipertensão pulmonar mas evoluiu com melhora e alta hospitalar e o 

terceiro em que ocorre embolia gasosa sistêmica na entrada de CEC para tentativa 

de cirurgia de Jatene. Tais dados, associados à baixa incidência de complicações 

causadas pela técnica híbrida e ainda tamanho pequeno da amostra não nos 

permitem estabelecer o VVR score como preditor de complicações para o 

procedimento estudado, mas não diminui seu valor como um índice de gravidade 

clínica multissistêmico.  

No que diz respeito ao escore CRISP, a sua própria estrutura de pontuação 

abrange parâmetros clínicos e fisiológicos importantes como idade, peso, 

diagnóstico principal, estabilidade hemodinâmica, PSVD em relação à pressão 

sistêmica, cianose. A maioria da coorte foi classificada nas categorias mais altas de 

risco de evento adverso grave, sendo que o único paciente na categoria 5 de fato 

evoluiu de forma gravíssima, indo a óbito por razões alheias ao procedimento 

híbrido. O predomínio de pacientes nas categorias 4 e 5 também contribui para a 

compreensão da complexidade clínica desta população embora não tenham sido 

encontrados trabalhos que incorporaram este parâmetro na avaliação pré-operatória 

das oclusões perventriculares de CIVs musculares (Nykanen et al., 2016). 
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5.4 ANÁLISES COMPARATIVAS 

Sabe-se que CIVm residuais em pacientes com cardiopatias congênitas 

complexas têm o potencial de aumentar a morbimortalidade após a realização de 

cirurgia cardíaca devido à imposição de sobrecarga volumétrica persistente no VE 

(Yang et al., 2000). Neste estudo, a comparação dos dados pós-operatórios entre o 

grupo de tratamento primário e o grupo de tratamento complementar mostrou que 

após a intervenção híbrida não houve diferenças estatisticamente significativas em 

relação a nenhum dos parâmetros quantitativos muito embora este último grupo 

fosse constituído por pacientes evidentemente mais graves. É possível que tal 

achado indique um efeito benéfico do método híbrido sobre esses pacientes já que 

torna sua evolução comparável à de indivíduos com condições clínicas mais 

favoráveis submetidos a procedimentos mais simples.  

Ainda nesta análise, o dado que mais se aproximou do p valor < 0,05, foi o 

tempo total de internação em UTI, que previsivelmente foi superior no grupo de 

tratamento complementar, onde 63,7% dos pacientes se encontrava sob cuidados 

intensivos no período pré-operatório enquanto apenas 20% dos indicados para o 

tratamento primário encontravam-se neste mesmo cenário.   

Em uma segunda comparação, foram avaliados os dados pré e pós-

operatórios do grupo de tratamento complementar. Após o tratamento híbrido houve 

redução no tempo de ventilação mecânica, duração do suporte inotrópico e duração 

da terapia de substituição renal. O VI máximo e o VVR máximo também foram 

menores após o procedimento perventricular. Entre os resultados considerados 

nesta análise comparativa, o que mais se aproximou de p < 0,05 foi a duração da 

ventilação mecânica, cuja mediana no período pós-operatório foi metade daquela no 

período pré-operatório Em parte, isto pode ser explicado pela redução no trabalho 

respiratório após a resolução do quadro de hiperfluxo pulmonar causado por CIVs 

com repercussão hemodinâmica (Kuhn et al., 2016).  

Ainda que o presente estudo não tenha encontrado diferenças 

estatisticamente significativas entre os dados pré e pós-operatórios neste grupo, a 

diminuição nos índices preditores de risco associada a tempos mais curtos de 

suporte ventilatório, necessidade de DVA e de diálise sugere que a técnica 

perventricular de oclusão muscular influencie positivamente na recuperação destes 

indivíduos em algum grau. Diversos estudos, previamente mencionados, descrevem 
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os desfechos pós-operatórios da oclusão perventricular de CIVm, mas são raros 

aqueles direcionados para o fechamento de defeitos residuais pós-cirúrgicos e 

nenhum até o momento analisa especificamente o curso antes e após a oclusão de 

CIVm residuais pela técnica híbrida (Pedra et al., 2007; Kouakou et al., 2019).  

5.5 SUCESSO E COMPLICAÇÕES 

Das 23 tentativas de oclusão perventricular, 21 foram bem-sucedidas, 

resultando em 91,3% de taxa de sucesso do procedimento, com apenas um caso de 

insucesso em cada um dos grupos. Embora na literatura as publicações sobre o 

tratamento perventricular em CIVs isoladas seja mais comum, também são relatadas 

altas taxas de sucesso entre pacientes em pós-operatório ou com cardiopatias 

associadas. Em estudo descritivo de 26 casos de oclusão perventricular de CIVs 

incluindo 14 casos complexos, Michel-Behnke et al. (2011) obtiveram 88,5% de 

sucesso. Em 2013, Zhu et al. alcançaram 100% de sucesso em uma pequena série 

de 10 casos de CIVs musculares residuais em pacientes em evolução tardia de 

outras correções cirúrgicas, com perfil demográfico onde predominavam crianças 

maiores. Já em publicação mais recente, Gray et al. (2017) encontraram 100% de 

sucesso na oclusão de CIVs musculares simples pela técnica híbrida enquanto entre 

os pacientes complexos, 84% dos procedimentos foram bem-sucedidos. 

Em relação às complicações graves, causando acometimento cardiovascular 

permanente, reintervenção ou óbito, os índices encontrados nesta coorte também se 

comparam aos relatados em outros estudos. Em apenas dois pacientes ocorreram 

eventos deste tipo: um deles a paciente do grupo de tratamento primário em que foi 

necessária a retirada cirúrgica da prótese após esta ter se deslocado levando a 

grande fluxo residual e acometimento da valva tricúspide e a outra, a paciente do 

grupo de tratamento complementar em que foi implantada a prótese Figulla® PDA.  

Demais ocorrências presentes nesta coorte como disfunções valvares, 

arritmias e óbitos estavam relacionados a condições pré-existentes ou geradas pelo 

defeito cardíaco principal. A propósito, um dos pacientes com arritmia prévia, 

apresentou tal quadro em decorrência da tentativa de correção cirúrgica da CIV 

muscular por meio de ventriculotomia direita, porém não foi possível identificar 

adequadamente o defeito e foi programada a oclusão pela técnica híbrida em um 

segundo momento.  
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Devido à diversidade das populações estudadas em termos de idade, peso, 

tamanho da CIVm e possíveis cardiopatias associadas, as taxas variam de 3,9% 

a 19%. O estudo multicêntrico de Gray et al. (2017) é o que mais se assemelha à 

presente pesquisa em termos das características da população analisada e 

encontrou 9% de complicações entre os casos de CIVm isoladas, enquanto 28% 

dos casos complexos apresentaram complicações. 

Em relação ao tipo de complicação encontrada, ocorreu shunt residual 

significativo em ambos os casos. As razões acerca do uso da prótese de canal 

arterial foram extensivamente debatidas anteriormente. No outro caso, houve 

deslocamento da porção inferior da prótese que não só causou fluxo residual 

significativo como também acometeu o papilar tricuspídeo. Ainda que o 

mecanismo não seja totalmente compreendido, a insuficiência tricúspide é uma 

complicação bem documentada após implante de próteses no SIV. Aventa-se a 

hipótese de que dispositivos superdimensionados e CIVs musculares posteriores 

possam predispor ao acometimento valvar, particularmente por interferência na 

atividade do aparelho subvalvar tricuspídeo (Mallula; Amin, 2016).  

Em metanálise publicada em 2017, Zhou et al. identificaram o tamanho da 

CIV e o tamanho da prótese como fatores de risco para surgimento de IT em pós-

operatório de oclusão perventricular de CIVs musculares. Em realidade, a 

paciente que apresentou esta complicação apresentava uma das maiores 

relações entre diâmetro da CIVm e área de superfície corporal (42,8) e recebeu a 

maior prótese (Amplatzer™ de CIVm nº 16) dentro de toda casuística 

apresentada, sendo a sua cintura 4 mm maior que o diâmetro da CIVm medida ao 

ecocardiograma.  
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5.5 SEGUIMENTO 

Apesar da análise dos dados do pós-operatório tardio ter sido possível 

somente em 13 dos 21 pacientes iniciais, os resultados mostraram excelente 

evolução naqueles em que o procedimento ocorreu com sucesso. No tempo de 

seguimento de 4,6 anos (8,5 meses-10,7 anos) todos os pacientes evoluíram 

assintomáticos, com classe funcional I, sem relatos de arritmias, piora da função 

valvar, disfunção ventricular ou necessidade de reinternvenção. Além disso, 

dilatação de câmaras cardíacas foi encontrada somente em 2 pacientes com outras 

cardiopatias associadas enquanto as medianas de PSVD em ambos os grupos 

foram normais.  

O único paciente submetido a novo procedimento passou por cateterismo 

cardíaco para redilatação de stents previamente implantados nas artérias 

pulmonares e istmo aórtico. Esse mesmo paciente era único que estava em uso de 

medicações para suporte cardiovascular na última consulta. Todos os demais 

estavam livres de terapia farmacológica específica. Houve ainda um caso que 

evoluiu com fluxos residuais ao redor da prótese. Muito embora os shunts não sejam 

desprezíveis quanto às dimensões, não há sinais clínicos ou ecocardiográficos de 

causarem nenhuma repercussão hemodinâmica.  

Os resultados tardios encontrados nesta coorte corroboram aqueles relatados 

por Kang et al. (2015) em uma pequena série de casos com mediana de tempo de 

seguimento de 6,5 anos. Naquele estudo também não foram reportadas 

complicações tardias como endocardite, arritmias ou disfunção ventricular. Nos 

poucos pacientes que apresentavam fluxos residuais, estes eram pequenos e 

ocluíram espontaneamente durante a evolução. Já Xing et al. (2015), ao analisarem 

o seguimento tardio (3,9 anos) de 426 pacientes portadores de tipos variados de 

CIVs submetidos à oclusão perventricular, encontraram complicações menores 

como novo distúrbio de condução do ramo direito (8,3%) e aumento de IT de leve 

para moderada (4,9%). 
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5.7 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

A pesquisa apresentada possui algumas limitações. Trata-se de estudo não-

randomizado que descreve a experiência de dois centros mediante análise 

retrospectiva de banco de dados. Vieses de seleção podem estar presentes, além 

de fatores de mensuração e confusão. 

O reduzido tamanho amostral, explicado pela especificidade dos pacientes 

estudados, compromete a capacidade de se realizar análises estatísticas mais 

completas acerca dos dados obtidos.  

A perda de seguimento dos pacientes também não pode ser negligenciada. 

Além dos pacientes que foram a óbito e do paciente em que foi retirada 

cirurgicamente a prótese, houve ainda três casos em que não foi possível obter 

informações a respeito da evolução.  
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6 CONCLUSÕES 

Nesta coorte, a oclusão perventricular de CIVm foi indicada como tratamento 

de escolha em pacientes com baixo peso, CIVs amplas ou múltiplas com grande 

repercussão hemodinâmica, pacientes com comorbidades importantes, cardiopatias 

associadas ou em recuperação de procedimentos prévios.  

Apesar da baixa incidência de eventos adversos encontrados nesta série, a 

avaliação criteriosa do modelo e tamanho do dispositivo a ser implantado parece ter 

impacto significativo sobre possíveis intercorrências intraoperatórias e pós-

operatórias.  

As análises comparativas mostraram que além de haver melhora de escores 

e parâmetros clínicos, os grupos se equiparam após a intervenção, sugerindo 

benefícios no uso da técnica híbrida de oclusão de CIVm em casos graves. Mais 

estudos são necessários para demonstrar de forma contundente os efeitos deste 

procedimento na evolução de indivíduos portadores de CIVm residuais associadas a 

outros defeitos cardíacos congênitos. 

Os resultados indicam ainda que se trata de um método com alta taxa de 

sucesso e baixo índice de complicações a curto, médio e longo prazo, com a 

vantagem adicional de eliminar ou reduzir a necessidade de CEC em casos 

específicos.  
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ANEXOS 

ANEXO A - Ficha de coleta de dados - oclusão perventricular de CIV muscular 

Instituição de origem: _________                                   Data internação: __________ 

Nome: _____________________________________________ Registro: _______________ 

Data de Nasc: _______      Peso: _____     Altura:_____   SC: ________  sexo: __________ 

PRÉ-OPERATÓRIO 
Diagnóstico inicial: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Comorbidades/ Síndrome Genética: ____________________________________________ 

Procedimentos prévios: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Cirurgia cardíaca recente? Qual? Data cirurgia? ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Indicação:  

1) Tratamento primário 

2) Tratamento complementar 

Quadro clínico:  

1) IC refrataria a tratamento clínico em lactente de baixo peso 

2) HP por hiperfluxo em lactente de baixo peso 

Tipo de encaminhamento: 

1) Ambulatorial 

- Medicações/doses: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Suporte Ventilatório: __________________________________________________ 

- Suporte Nutricional: __________________________________________________ 

2) Paciente internado em enfermaria 

- Medicações/doses:___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Suporte Ventilatório:__________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

- Suporte Nutricional: __________________________________________________ 

- Antibioticoterapia: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

- Injuria renal? ∆ Cr máximo: ____________________________________________ 

3) Paciente internado em UTI: 

- DVA/ doses máximas: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- VIS score *: _________________________________________________________ 

- ECMO? ____________________________________________________________ 

- Outras Medicações/doses:_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Suporte Ventilatório/ Tempo em VM/ Tempo em VNI:________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Ventilation index máximo e pré**: ________________________________________ 

- Suporte Nutricional: __________________________________________________ 

- Antibioticoterapia: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Injuria renal? ∆ Cr máximo e pré: ________________________________________ 

- Terapia de substituição renal- Modalidade/ Duração:___________________________ 

- Lactato sérico máx e pré: ______                      VVR score*** (máx e pré): ___________ 

CRISP Score: _____________      Incidência de evento adverso grave: _________________ 

Ecocardiograma pré-operatório - Data:_______________ 

- Localização da CIV/número de defeitos/ dimensões: _________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Dilatação de câmaras cardíacas:________________________________________ 

- Disfunção valvar: ____________________________________________________ 

- Função ventricular: ___________________________________________________ 

- PSVD/ PmTP: ______________                              - derrame pericárdico: ____________ 

 
 
 
 
 
 
INTRAOPERATÓRIO      Data: ____________ 
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Procedimento: ______________________________________________________________ 

Hora de início ____________________ Hora do término __________________ 

Tempo de CEC: ____________________________________________________________ 

Próteses: __________________________________________________________________ 

Complicações:  

- embolização/ deslocamento: __________________________________________ 

- perfuração: _________________________________________________________ 

- sangramento com instabilidade hemodinâmica: _____________________________ 

- acometimento valvar: _________________________________________________ 

- arritmia: ____________________________________________________________ 

- instabilidade hemodinâmica: ____________________________________________ 

- óbito: ______________________________________________________________ 

 

PÓS-OPERATÓRIO PRECOCE 
- DVA/ doses máximas/ tempo de uso: _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 - VIS score (max e 48h) *: _______________________________________________ 

 - ECMO? ____________________________________________________________ 

- Outras Medicações/doses:_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Suporte Ventilatório/ Tempo em VM/ Tempo em 

VNI:__________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 - VI máximo e 48h**: ___________________________________________________ 

 Suporte Nutricional/ NPT? Duração?  _____________________________________ 

- Antibioticoterapia: ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

- Injuria renal? ∆ Cr máx  e 48h: __________________________________________ 

- Terapia de substituição renal- Modalidade/ Duração:___________________________ 

- Lactato sérico máx e 48h: ________                      VVR score máx e 48h***: __________ 

- Complicações:  

1)Infecção de ferida operatória: _____________________________________ 

2) sangramento com necessidade de transfusão sanguínea:_______________ 

3) Reintervenção: _________________________________________________ 

4) Embolização: ___________________________________________________ 

5) Shunt residual: _________________________________________________ 
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6) acometimento valvar: ___________________________________________ 

7) arritmias: ______________________________________________________ 

8) instabilidade hemodinâmica: ______________________________________ 

9) Óbito: _________________________________________________________  

10) Outros: ______________________________________________________ 

- Ecocardiograma da alta- Data: __________ 

Localização da(s) prótese(s)/ shunt residual: ___________________________ 

_______________________________________________________________ 

Dilatação de câmaras cardíacas:____________________________________ 

Função ventricular: _______________________________________________ 

Disfunção valvar: _________________________________________________ 

PSVD/ PmTP: ____________                   derrame pericárdico: _____________ 

- Tempo de internação UTI: _____________ Tempo de internação total: _________ 

- Medicações na alta: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 
PÓS-OPERATÓRIO TARDIO 
Tempo livre de reintervenção: ______________ Classe funcional:_____________________ 

Medicações: _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Arritmias: __________________________________________________________________ 

Ecocardiograma- Data: __________ 

Localização da(s) prótese(s)__________________________________ 

Shunt residual ____________________________________________ 

 Dilatação de câmaras cardíacas:__________________________________________ 

 Função ventricular: ____________________________________________________ 

 Disfunção valvar: _____________________________________________________ 

 PSVD/ PmTP: ______________                  derrame pericárdico: ________________ 

 

 
* VIS score: dopamine dose (mcg/kg/min) + dobutamine dose (mcg/kg/min) + 100 x epinephrine dose 

(mcg=kg=min) +  10 x milrinone dose mcg/kg/min +10.000 x vasopressin dose (U/kg/min) + 100 x 

norepinephrine dose (mcg/kg/min) 

** Ventilation index: Ventilator RR x (PIP – PEEP) x PaCO2/1000 

*** Vasoactive-ventilation-renal score (VVR): VIS+ VI + (∆Cr x 10) 
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ANEXO B - Categorias 

CATEGORIAS DE DIAGNÓSTICOS PRÉVIOS 

Categoria 1 
Aneursima, outros 
Aneurisma, Artéria Pulmonar 
Aneurisma, Ventricular Direito 
Valva aórtica, outros 
Janela aortopulmonar 
Arritmia 
Arritmia, bloqueio atrioventricular adquirido 
Arritmia, bloqueio atrioventricular congênito 
Arritmia, bloqueio atrioventricular não especificado 
Arritmia, marcapasso, indicação para troca 
CIA, átrio comum 
CIA, seio coronário 
CIA, não especificado 
CIA, ostium secundum 
CIA, seio venoso 
DSAV, total  
DSAV, intermediário 
DSAV, não especificado 
DSAV, parcial (CIA ostium primum) 
Tumor cardíaco 
Cor triatriatum 
Anomalia de artéria coronária, origem anômala da aorta 
Anomalia de artéria coronária, origem anômala do tronco pulmonar (inclui ALCAPA) 
Dupla câmara do ventrículo direito 
DVSVD, não especificado 
DVSVD, CIV não relacionada 
DVSVD, tipo TGA 
DVSVD, tipo CIV 
Transplante cardíaco 
Miscelânea, outros 
Insuficiência mitral 
Coração normal 
Drenagem anômala parcial de veias pulmonares  
Persistência do canal arterial 
Pectus excavatum ou carinatum 
Doença pericárdica, outros 
Derrame pericárdico 
Pericardite 
FOP 
Insuficiência pulmonar 
Hipertensão pulmonar por shunt esquerda-direita 
Estenose pulmonar, não especificado 
Estenose pulmonar, Valvar 
Valva pulmonar, outros 
Aneurisma do seio de valsalva 
Drenagem venosa sistêmica anômala 
Drenagem venosa sistêmica obstrutiva 
TGA, SIVI 
TGA, não especificado 
Drenagem anômala total das veias pulmonares, não especificado 
Drenagem anômala total das veias pulmonares, Tipo 1 (supracardíaca) 
Drenagem anômala total das veias pulmonares, Tipo 2 (cardiíaca) 
Insuficiência e estenose tricúspide 
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Insuficiência tricúspide, Não-Ebstein 
Valva tricúspide, outros 
Insuficiência da valva truncal 
Anel Vascular 
CIV, múltiplas 
CIV, não especificado 
CIV, única 
 

Categoria 2 
Aneursima, ventricular esquerdo  
Aneurisma da Aorta (incluindo pseudoaneurisma) 
Hipoplasia do Arco aórtico 
Insuficiência aórtica 
Estenose aórtica, Subvalvar 
Estenose aórtica, Valvar 
Atresia valvar aórtica 
Isomerismo atrial, esquerdo 
Isomerismo atrial, direito 
Cardiomiopatia 
Quilotórax 
Coartação da Aorta 
Falência de conduto 
TGA congenitamente corrigida 
Anomalia da artéria coronária 
Anomalia da artéria coronparia, fístula 
DVSVE 
DVSVD tipo Fallot 
Anomalia de Ebstein 
Endocardite 
SHCE 
VE hipoplásico  
VD hipoplásico  
Interrupção do arco aórtico 
Tunel VE-Aorta 
Múltiplas colaterais sistêmico-pulmonares (Sem AP+CIV) 
Aspiração meconial 
Mediastinite 
Insuficiência e estenose Mitral 
Estenose mitral, não especificada 
Estenose mitral, Subvalvar 
Estenose mitral, Subvalvar, Paraquedas 
Estenose mitral, Supravalvar, anel mitral 
Estenose mitral, Valvar 
Estenose mitral, Outros 
Miocardite 
Vascular periférico, outros 
Persistência do padrão fetal 
Falência de prótese valvar 
Tronco pulmonar com origem da aorta ascendente (hemitruncus) 
Estenose da artéria pulmonar(hipoplasia), tronco 
Estenose da artéria pulmonar, Ramo, Central (antes da bifurcação hilar) 
Estenose da artéria pulmonar, Ramo, Periférico (na bifurcação hilar ou depois) 
Estenose da artéria pulmonar, não especificado 
Artéria pulmonar, não confluentes 
Atresia Pulmonar 
Atresia Pulmonar, SIVI 
Atresia Pulmonar , CIV (Incluindo T4F com atresia pulmonar)  
Atresia Pulmonar, CIV + CSP (pseudotruncus) 
Fístula arteriovenosa pulmonar 
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Hipertensão pulmonar idiopática  
Hipertensão pulmonar venocapilar 
Hipertensão pulmonar secundária a doença pulmonar 
Insuficiência e estenose pulmonar 
Estenose pulmonar, Subvalvar 
Estenose de veias pulmonares 
Ventrículo único, DVEVE 
Ventrículo único, DVEVD 
Ventrículo único, Síndrome de Heterotaxia 
Ventrículo único, Atresia mitral 
Ventrículo único, não especificado 
Ventrículo único, outros 
Ventrículo único, Atresia tricúspide 
Ventrículo único, DSAV desbalanceado  
TGA, SIVI- obstrução VSVE  
TGA, CIV 
TGA, CIV- obstrução VSVE 
T4F 
T4F, DSAV 
Drenagem anômala total de veias pulmonares, Tipo 3 (infracardíaco) 
Drenagem anômala total de veias pulmonares, Tipo 4 (mista) 
Estenose tricúspide 
Truncus arteriosus 
Drenagem anômala parcial de veias pulmonares, cimitarra 
 

Categoria 3 
Dissecção da aorta 
Insuficiência e estenose aórtica 
Estenose aórtica, Supravalvar 
Cardiomiopatia, Cardiopatia congênita em estágio final 
Anomalia coronária, aneurisma 
Doença pulmonar, Maligna 
Infarto do miocárdio 
Doença vascular pulmonar 
Embolia pulmonar 
Doença vascular pulmonar obstrutiva (Eisenmenger) 
Doença vascular pulmonar obstrutiva, não especificada 
T4F, agenesia de valva pulmonar 
Estenose traqueal 

Legenda 
ALCAPA = Origem anômala da coronária esquerda do tronco pulmonar, CIA = Comunicação 
interatrial, DSAV = Defeito do septo atrioventricular, DVSVE = Dupla via de saída do ventículo 
esquerdo, DVEVD =  Dupla via de entrada do ventrículo direito, DVEVE = Dupla via de entrada do 
ventrículo esquerdo, DVSVD = Dupla via de saída do ventrículo direito, SHCE = Síndrome da 
Hipoplasia do coração esquerdo. SIVI = septo interventricular íntegro, VE= ventrículo esquerdo, 
VSVE = via de saída do ventrículo esquerdo, CSP = Colaterais sistêmico-pulmonares, AP + CIV = 
atresia pulmonar + comunicação interventricular, FOP = Forame oval patente, VD = Ventrículo direito, 
TGA = Transposição das grandes artérias, T4F = Tetralogia de  Fallot, CIV = Comunicação 
interventricular  
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CATEGORIAS DE PROCEDIMENTOS 

Categoria 1 
Atrioseptostomia, balão 
Atriosseptostomia, dilatação estática com balão 
Angioplastia com balão / VSVD nativa 
Angioplastia com balão / APE ou APD proximal / dilatação < 8 ATM 
Angioplastia com balão / tubo VD-TP 
Angioplastia com balão / VSVD pós-operatório (sem tubo) 
Biópsia diagnóstica >= 10 kg 
Biópsia pós-transplante 
Oclusão por coil ou dispositivo / colaterais sistêmico-pulmonares 
Oclusão por coil / VCSE 
Oclusão por coil / PCA 
Oclusão por coil / colaterais veno-venosas 
Oclusão com prótese / CIA 
Oclusão com prótese / fenestração 
Oclusão com prótese / PCA 
Oclusão com prótese / FOP 
Oclusão com prótese / colateral veno-venosa 
Cateterismo hemodinâmico 
Técnicas intervencionistas / laçar corpo estranho 
Técnicas intervencionistas / punção trans-septal  
Procedimento invasivo / passagem de cateter central 
Procedimento invasivo / dreno torácico 
Procedimento invasivo / pericardiocentese 
Outros testes hemodinâmicos / teste com óxido nítrico ou inotrópicos 
Outros procedimentos: biopsia, broncoscopia, drenos, eco, ETE 
Implante de stent / veia sistêmica 
Redilatação de stent / aorta 
Redilatação de stent / intracardíaco / átrios 
Redilatação de stent / APE ou APD proximais 
Redilatação de stent / tubo VD-TP 
Redilatação de stent / artéria sistêmica exceto aorta 
Redilatação de stent / veia sistêmica 
Ultrassom / IVUS 
Valvoplastia/ valva pulmonar >= 1 mês de idade 

Categoria 2 
Qualquer cateterismo 72h após a cirurgia 
Atriosseptostomia dilatação e stent / diagnóstico não é ventrículo único 
Angioplastia com balão / aorta  
Angioplastia com balão / segmento lobar APE ou APD / dilatalçao < 8 ATM e < 4 vasos 
Angioplastia com balão / APE ou APD proximal / dilatação>= 8 ATM ou CB 
Angioplastia com balão / artéria sistêmica (não aorta)  
Angioplastia com balão / shunt sistêmico  
Angioplastia com balão / veia sistêmica  
Biópsia< 10 kg (não transplantado) 
Oclusão por coil / fístula coronária 
Oclusão por coil / shunt sistêmico 
Oclusão com prótese / leak no túnel 
Técnicas intervencionistas / cateter de aterectomia 
Técnicas intervencionistas / recanalização de vasos periféricos ocluídos 
Técnicas intervencionistas / recanalização de vaso enjaulado em stent 
Implante de stent / aorta 
Implante de stent / intracardíaco / átrios 
Implante de stent / segmento lobar da APE ou APD 
Implante de stent / VSVD nativa 
Implante de stent / APD ou APE proximal 
Implante de stent / tubo VD-TP 
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Implante de stent / VSVD pós-operatório (sem tubo) 
Implante de stent / artéria sistêmica (não aorta) 
Redilatação de stent / segmento lobar da APE ou APD 
Redilatação de stent / veia pulmonar 
Valvoplastia/ aórtica >= 1 mês de idade 
Valvoplastia pulmonar < 1 mês de idade 
Valvoplastia tricúspide 

Categoria 3 
Atriosseptostomia dilatação e implante de stent 
Angioplastia com balão / segment lobar da APE ou APD / dilatação >= 8 ATM ou CB e < 4 vasos 
Angioplastia com balão / segmento lobar da APE ou APD e >= 4 vasos 
Angioplastia com balão ou stent / veia pulmonar 
Oclusão com prótese / leak paravalvar 
Oclusão com prótese / CIV 
Técnicas intervencionistas / perfuração de valva atrética 
Implante de stent / intracardíaco/ ventricular 
Implante de stent / shunt sistêmico ou canal arterial 
Redilatação de stent / intracardíaco / ventricular /canal arterial 
Valvoplastia aórtica < 1 mês de idade 
Valvoplastia mitral < 1 ano de idade 
Valvoplastia mitral >= 1 ano de idade 

Legenda 
CIA = Comunicação interatrial, ATM = Atmosferas, CB = Cutting balloon, IVUS = Intravascular 
ultrasound kg = kilogramas, APE = Artéria pulmonar esquerda, VCSE = veia cava superior esquerda, 
PCA = Persistência do canal arterial, TP = Tronco pulmonar, APD = Artéria pulmonar direita, VD= 
Ventrículo direito, VSVD = Via de saída do ventrículo direito, ETE = Ecocardiograma transesofágico, 
CIV= comunicação interventricular. 

CATEGORIAS FISIOLÓGICAS 

Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 
Saturação > 80% Saturação 65-79% Saturação < 65% 

RVPi Normal / Sem DVPO RVPi 4-8 WU.m2 RVPi > 8 WU.m2 / DVPO fixa 
PSVD < 1/2 Sistêmica 
(Coração biventricular) 

PSVD 1/2 - Sistêmica 
(Coração biventricular) PSVD suprasistêmica 

 Anemia - transfusão 
eletiva 

Sangramento ativo/ 
Transfusão urgente 

 Obstrução 
subpulmonar dinâmica Crises de hipóxia 

  IVAV sistêmica grave 

Legenda 
IVAV = insuficiência da valva atrioventricular, PSVD = Pressão sistólica do ventrículo direito 
(pulmonar), DVPO = Doença vascular pulmonar obstrutiva, RVPi = Resistência vascular pulmonar 
indexada pela superfície corpórea, WU.m2 = Unidades Wood indexada. 
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