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S U H E A E I 

Eighteen Blalock-Taussig-like surgeries were performed 
in 16 patients (6 male, 10 female) with congenital heart diseases 
of the Fallot-group (13 tetralogies, 03 pentalogies) from October, 
1981 to April, 1986. 

The ages ranged from 08 days to ll years - the latter 
patient having benn submitted to an urgencial surgery because ofan 
irreversible hypoxic spell precipited during catheterization - and 
the weight from 2,5 to 27 Kg. 

The diagnosis was based upon catheterization in all 
patients but one who required an urgencial surgiry. 

The surgical indication was based upon (1) age less 
than one year in 05 patients, (2) unfavourable anatomy in 06 and 
(3) both criterias in other 05. 

The surgeries were performed in the right in l4patflflns 
and in the left in other 04. In the three most recent patients , 

polytetrafluoroethylene grafts (PTFE) were used in the shunt. The 
operation had to be repeated in 02 patients who developed shunt's 
thrombosis.

\ 

The postoperative complications abranged 02 Horner's 
syndrome, 01 shunt's occlusion, 02 hypoxic states, 01 bronchopneu- 
monia and 01 right upper lobe atelectasis. 

The hospital mortality involved 02 patients, hypoxia 
in one and shunt's occlusion in the other. There were 02 latedeaüm 
of unknow etiology, three and ten months after hospital discharge, 
respectively. 

Among the 12 patients still alive, 09 are in good 
conditions (free from spells and with discrete and stable cyanosis) 
and 03 are under suspection of having their shunts stenosed(hunease 
of the cyanosis and decrease of the shunt murmur) - one of them 
using a PTFEE graft.
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~ 
Este trabalho se propõem a demonstrar a experiência ci 

rürgica do Hospital Infantil Joana de Gusmão no período de outubro 
de 1981 a abril de 1986 com a cirurgia paliativa tipo Blalock- 
Taussig como um primeiro tempo da abordagem operatõria nos pacien- 
tes portadores de anomalias cardíacas do grupo Fallot. 

Enfase ê dada aos tõpicos: indicação cirúrgica, compli 
cações pdsfoperatõrias, mortalidade e suas causas e a durabilidade 
da.anasumnse correlacionando estes aspectos entre si e ao catete- 
rismo cardíaco. 

__

�



09 

.Ç_A S U I S T I.Ç A E M E T O D O S. 

CASUISTICA: 

Procedeu-se o levantamento retrospectivo de 16 pacien- 
tes portadores de cardiopatias congênitas cianõticas do grupo 
Fallot (13 tetralogias e 03 pentalogias) levados a 18 procedimen 
tos cirúrgicos tipo Blalock-Taussig, no período de outubro de 
1981 a abril de 1986 no Hospital Infantil Joana de Gusmão. 

Do grupo estudado 06 pacientes eram do sexo masculino 
e 10 do sexo feminino. A faixa etãria variou de 08 dias a 132 me 
ses (ll anos) com uma mëdia de 16.5 meses e o peso variou de 
2,5 Kgia 27 Kg com mëdia de 6.69 Kg, sendo que os graus de desnu 
trição variaram de 19 a 3° graus (Vide Quadro I). 

Dois dos pacientes estudados possuíam outras anomalias 
associadas, o canal atrio-ventricular comum (AVC) em um, e a per 
sistëncia do canal arterial (PCA) de pequena proporção em outro. 

MÉTODOS: 

Neste estudo foi considerada cirurgia tipo Blalock- 
Taussig as cirurgias Blalock-Taussig clãssicacz) e a modificada, 
esta ültima envolvendo o uso da prõtese de politetrafluoroetile 

(10) ~

" 
no . 

A cirurgia paliativa foi indicada em todos os pacien- 
tes abaixo de 01 ano de idade cujas condições clínicas demandas 
sem uma intervenção cirúrgica - habitualmente crises hipoxëmicas 
-, e naqueles portadores de severas alterações anatômicas que ne 
cessitassem de cirurgia independente da idade. 

Para este estudo foram considerados os pacientes cujas 
anomalias se caracterizassem pela associação de comunicação in- 
terventricular (CIV), estenose infundibular e/ou valvar, hiper- 
trofflado ventrículo direito, e dextroposição da aorta. A coexis- 
tëncia de uma comunicação interatrial configurou a Pentalogia de 
Fallot.
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A confirmação diagnõstica foi efetuada em 15 pacientes 
atravës do cateterismo, sendo que um paciente teve seu diagnõsti 
co firmado clinicamente, submetendo-se a cirurgia de urgência. 
Vinte estudos hemodinãmicos-e cineangiocardiogrãficos foram rea- 
lizados. Dois pacientes requereram a repetição do cateterísmozmr 
duas vezes, sendo evidenciado estenose no segundo exame de cada 
um. Um outro paciente da sërie requereu apenas um estudo a mais 

G 94 ¬ no pos operatorio o qual demonstrou estenose.
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B.E S U L T A D O S 

Foram realizados 18 procedimentos cirúrgicos tipo 
Blalock-Taussig em 16 pacientes portadores de cardiopatia congêni- 
ta cianõtica do grupo Fallot. Destes, 14 foram a direita e 04 a es 
querda dos quais 03 possuiam arco aõrtico a direita e 01 tratava- 
se de segunda cirurgia. Nos três ültimos pacientes operados no ser 
viço, foi empregada prõtese de politetrafluoroetileno (PTFE). Dois 
pacientes submeteram-se a um segundo "shunt" por obstrução do pri 
meiro, sendo que isto se verificou com 03 meses em um e 10 meses 
no outro, fazendo-se uso do cateterismo em ambos para o disgnõsti- 
co.› '

` 

Como variantes do grau de hípoplasia do sistema arte 
rial pulmonar, 04 pacientes apresentaram hípoplasia moderada da 
artëria pulmonar e seus ramos, 01 paciente apresentou hipoplasíang 
derada do tronco da pulmonar e do seu ramo esquerdo, 01 paciente 
apenas hípoplasia da artëria pulmonar direita, O1 paciente com 
hípoplasia do tronco da pulmonar e moderada dos seus ramos, 02 pa- 
cientes com hípoplasia severa de todo o sistema arterial pulmonar, 
e em 04 pacientes não foi observado nenhum grau de estreitamentoda 
artëria pulmonar ou de seus ramos. A atresia pulmonar foi observa- 
da em 02 casos. ' `

` 

Dentre as complicações põs operatõrias imediatas foram 
observadas a Síndrome de Horner em dois pacientes, atelectasia de 
lobo superior direito em um, broncopneumonia em um, hipoxemía em 
dois, e obstrução do "shunt", em outro (Ver Quadro II). Não se ob- 
servou nenhum caso de sangramento põs operatõrio digno de nota,apg 
sar de frequentes alterações das provas de função hemostãtica GTÀP 
TKPTT e{ nümero de p1aquetas)*.

* TAP - Tempo de Atividade de Protrombina; 
KPTT - Tempo Parcial de Tromboplastina Ativada.
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A mortalidade hospitalar abrangeu dois casos (l2.55%k 
um paciente do sexo masculino com 17 meses submetido a cirurgia de 
urgência vindo a falecer no 4° dia de põs operatõrio com um quadro 
de hipoxemia; e uma paciente com 05 meses de idade que foi a õbito 
no 8° dia de pôs operatõrio, ao ocluir a anastomose. 

Dos 14 pacientes restantes, 02 faleceram, 03 estão no 
momento com suspeita de estenose do "shunt" e 09 encontram-se em 
bom estado (livres de crises hipoxëmicas, com cianose discreta e 
estãvel), sendo o maior acompanhamento põs operatõrio de 45 meses. 
(Quadro III). 

Dos õbitos tardios, um envolveu um paciente do sexo 
masculino operado com 17 meses que veio a falecer 25 meses apõs a 
cirurgia, de causa desconhecida. Outro aconteceu O3 meses apõs a 
cirurgia numa paciente operada com 15 meses e que também não teve 
o seu õbito esclarecido. 

Apenas um paciente desta sërie foi submetido a corre 
çao total. Neste paciente a cirurgia paliativa ocorreu aos 14 me- 
ses de vida e a corretiva aos 36 meses, estando o paciente em boas 
condições clínicas.
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lLJ;šLJLlLJíjiJLÁL 

A cirurgia paliativa tipo Blalock-Taussig quando indi- 
cada para o primeiro tempo de uma abordagem cirúrgica nos pacien- 
tes portadores de cardiopatia congênita cianôtica do grupo Fallot, 
apresenta baixa mortalidade(1)'(9)'(15)'(21) e não contribui para 
o aumento do obituãrio quando os pacientes são levados a correção 
tota1(1)'(15)'(18)'(8). Em nosso serviço, foi indicada em todo pa- 
ciente com menos de 01 ano de idade e/ou naqueles portadores de 
graus moderados ou severos de hipoplasia do sistema arterial pulmo 
nar. Assim tivemos 05 pacientes do grupo onde a indicação baseou- 
se no critêrio de idade menor que 01 ano, seis por causa da mã ana 
tomia, e cinco outros pela conjugação destes dois fatores. Verifi- 
ca-se assim que ll pacientes apresentavam algum grau de hipoplasia 
do sistema arterial pulmonar (Vide Quadro IV). 

Nossa conduta justifica-se na medida em que a literatu 
ra demonstra que a realização prêvia de uma anastomose sistêmico 
pulmonar melhora a condição anatômica do sistema arterial pulmonar 
e com isso diminui a necessidade de um "patch" transanular, condi- 
ção esta que contribui para aumentar a mortalidade quando da corre 
ção total(8)'(9)'(1u)'(6). Esta conduta ê ainda respaldada pela 
não desprezível mortalidade encontrada nesses pacientes (menoresde 
01 ano e/ou com condições anatômicas adversas), quando levados a 
correção total precocemente(8)'(2“)'(6). Porëm esta orientação não 
- . _ 3 e universal, havendo autores como Castaneda( 3 que relatam boa ex- 
periencia com a correção cirurgica precocemente. 

Em relação as variedades anatômicas encontradas em 
nossa casuística (Vide Quadro IV), tivemos predominância de esteng 
ses infundíbulo-valvares severas (73 que a literatura rela- 
ta ser da ordem de aproximadamente 30% . Tivemos 02 casos de

o LN e\° 

f-`LJ 

U-I 

no 

U2 
gx

O 

atresia pulmonar, totalizando l3.3%, o que estã em pleno acordo 
com a literatura que refere ser esta incidência de aproximadamente 
l0%(13). Observamos o arco aôrtico ã direita em 03 casos, com uma 
percentagem de 20% (bastante prôxima a da literatuta que estã por 
volta dos 25%)(l3). Quanto aos graus de hipoplasia, predominou a 
moderada, tanto na artéria pulmonar como em seus ramos. A incidên- 
cia de outras anomalias cardíacas equivaleu-se a da literatura,
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(13) 40% , sendo que nesta percentagem estão incluídos os 03 casos 
de CIA, que caracterizaram as pentalogias. 

A mëdia de idade foi de 16.5 meses, porëm ressalva de- 
ve ser feita a um paciente da amostra que foi operado de urgência 
aos 132 meses (ll anos) de idade, apõs desenvolver crise hfixmëüca 
intratãvel durante o cateterismo. Este paciente não havia feito 
controle ambulatorial prëvio. Assim, excluindo-se este caso, a mš 
dia baixa para 9,7 meses. No tocante ao peso, mesma consideraçãodg 
ve ser feita, sendo de 6.69 Kg a mëdia incluindo o caso e de 5,4Kg 
excluindo-o. (Vide Quadro I). 

Todos os pacientes eram de baixo nível sõcio econõmico, 
02 eram eutrõficos, 05 desnutridos de 19 grau, 08 de 29 grau, e 01 
de 3° grau. Estes graus de desnutrição foram baseados nos crítë- 
rios de Gomezcs). 

O curso põs-operatõrio foi desprovido de complicações 
na maioria dos pacientes, 10 (66.6%). As complicações estão lista- 
das no quadro II. A Síndrome de Horner ê condição comum e progres- 
sivamente reversívelcn) . A hipoxemia segundo relato de Rittenhouseüs) 
ê complicação da ordem de 0.8%. A obstrução do "shunt" ê o proble- 
ma mais comum com a anastomose segundo relato de Rowe(17). Obstru- 
ção põs-operatõria imediata ocorreu em 7% numa sërie delürkLü#9),e 
em 6.5% numa de Rittenhouse(15). As outras complicações encontra- 
das (brocopneumonia e atelectasía de lobo superior direito) foram 
controladas clinicamente. Complicações da ordem de: edema agudo 
de pulmão, encefalopatias, paralisia braquial, necrose de estremi- 
dades, quilotõrax, paralisia diafragmãtica e infecção da feridaope 
ratõria não foram encontradas em nossa casuística(l)'(9)'(15)'(16I 

A mortalidade põs operatõria imediata na cirurgia de 
Blalock-Taussig, como um primeiro tempo da correção cirúrgica dos 
pacientes portadores de anomalias congênitas do grupo Fallot, foi 
de 0.8% numa sërie de Rittenhouse(15), de 6% numa de Kirklin onde 
os obitos so incidíram no grupo com atresia pulmonar, e de 2% numa 
sërie de Stanleyczl). Ver Tabela I. 

Nossa mortalidade põs operatõria imediata foi de 12,5% 
que guarda relação com a inclusão do paciente n° 01 (Quadro 1) que 
realizou a cirurgia de urgência, em mãs condições clínicas e sem 
cateterismo. Assim,;excetuando-se este caso, tivemos apenas um õbi 
to no põs-operatõrio imediato, envolvendo um paciente que possuía 
severo grau de-obstrução da via de saída do ventrículo direito e



15 

acentuada hipoplasia de todo o sistema arterial pulmonar. A morta- 
lidade tardia teve sua interpretação comprometida, pelo fato de 
ter ocorrido distante de nosso acompanhamento sem a confirmaçãodas 
reais causas de õbito. Um dos pacientes que morreu tardiamente era 
portador de atresia pulmonar, e o outro não apresentava alterações 
do sistema arterial pulmonar. 

O curso põs-operatõrio de nossos pacientes dependeu 59 
bremaneira da eficãcia da anastomose, a qual se traduziu por dimi- 
nuição da cianose, desaparecimento das crises hípoxêmicas e dimi- 
nuição da restrição ãs atividades físicas. Os pacientes que estão 
com suspeita de estenose dos seus "shunt" voltaram a apresentar 
cianose progressiva, diminuição do sopro atravës do "shunt" e rea- 
parecimento das crises hipoxêmicas. Nenhum destes pacientes teve 
ainda comprovada sua estenose pelo cateterismo. A suspeita de obs 
trução também se fez em um paciente que fez uso da prõtese de 
PTFE. (Ver Quadro III).
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C Q N Ç L Q S Ã Q 

A cirurgia tipo Blalock-Taussig ë um procedimento pa liativo de baixa mortalidade, e eficaz em seu objetivo de manter 
com boa qualidade de vida os pacientes portadores de cardiopatia 

congênita do grupo Fallot atê a correção total. Esta afirmação estã 
em pleno acordo com nossos resultados, onde houve uma melhora acenê 
tuada das condições clínicas dos pacientes que se submeteram a ci- 
rurgia, e uma deteriorização progressiva naqueles onde a anastomose 
não vem funcionando adequadamente. Nossa casuística ainda ë insufi 
ciente para espelhar se hã vantagem do uso da prõtese de PTFE sobre 
a cirurgia clãssica (uso da subclãvia). 

Assim a experiência nos mostrou que esta cirurgia ë um 
mëtodo seguro de manuseio cirúrgico inicial dos pacientes com doen 
ças do grupo Fallot em nosso meio, porëm faz-se necessãrio outros 
estudos no sentido de: comparar a eficãcia da prõtese de PTFE em re 
lação ao Blalock-Taussig clãssico; e comparar nossa conduta ãquela 
de realizar a cirurgia em um ünico tempo.
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QUADRO II 

E3CJF4F*L_]IC2FäCICJEEE5 C3Í[F?LJFQE5]IC2FãE5 PJEJ 
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_-...__....._._.__._._...._.._.._.-.._...--.____._..._.._.___._._.__._-

z 

HIPOXEMIA . . . . . . . .... 2 ........ 

OCLUSAO DO "SHUNT" .. 1 ........ 

BRONCOPNEUMONIA ..... 1 ........ 

SINDROME DE HORNER .. 2 ........ 

ATELECTASIA LOBO 
SUPERIOR DIREITO .... 1 ........ 

FONTE: SANE-HIJB 1986 

COMPLICACAO N. NORTALIDQDE

1

1
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