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INTRODUÇÃO
• A tetralogia de Fallot (TF) representa aproximadamente 10% das cardiopatias congênitas,
contemplando comunicação interventricular (CIV); dextroposição da aorta; obstrução
infundibular da via de saída do ventrículo direito (VD) e hipertrofia do VD. Pode associar-se a
anormalidades cardíacas e cromossômicas, consumo materno de retinol, diabetes gestacional
e fenilcetonúria. A terapêutica varia de acompanhamento clínico até cirurgia definitiva ou
paliativa.

DESCRIÇÃO DO CASO

DISCUSSÃO

Lactente, masculino, 55 dias de vida com
dismorfismo crânio-facial, micropênis e TF: CIV
sub-aórtico (5mm), shunt bidirecional, estenose
pulmonar moderada, dextroposição da aorta,
cavalgando CIV em 30%, tronco pulmonar de
7mm, patência do canal arterial e comunicação
interatrial (8 mm). Pré-natal habitual e suporte
ventilatório ao nascimento. Manifestou dispnéia,
cianose e taquipnéia às mamadas. Em centro
especializado, manteve quadro associado à
dessaturação e alteração do tônus muscular.
Aventada hipótese de crise cianogênica. Realizou
cirurgia Blalock-Taussing (BT) modificado com
bom resultado. Sem recorrência de crises
cianóticas e dessaturação, em uso de
Furosemida,
Captopril,
antiagregante,
Espirinolactona e Digoxina. Apresentou infecção
de
ferida
operatória,
tratada
com
antimicrobiano. Recebeu alta em terapêutica
otimizada, saturação e padrão respiratório
adequados.

A clínica na TF varia de cianose leve até
crises hipercianóticas. A paliação BT
modificada caracteriza-se por anastomose
sistêmico-pulmonar, que no período
neonatal tem baixa mortalidade e
resultados tardios satisfatórios. Porém,
apresenta alta morbidade e impacto a
longo prazo no desempenho do VD,
podendo ser necessário múltiplas cirurgias.
O tipo de intervenção dependerá da
anatomia cardíaca, saturação e crises
cianogênicas. No caso relatado, devido as
crises recorrentes, idade e peso do
lactente optou-se por paliação para
melhora clínica e posterior correção
definitiva. Esta estratégia permite bons
resultados e melhores condições cirúrgicas
futuras.

CONCLUSÃO
A TF repercute na vida dos pacientes, sendo
essencial
intervenção
em
momento
oportuno, que quando precoce reduz o
impacto psicossocial da doença. Casos não
reparados associam-se a maior morbimortalidade infantil.
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