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INTRODUÇÃO

A cardiopatia congênita (CCG) é uma das malformações congênitas mais comuns, sendo causa
frequente de morte infantil. Define-se cardiopatia congênita complexa (CCC) como associação
de três ou mais cardiopatias distintas, correspondendo a 21,7% das CCG.
DESCRIÇÃO DO CASO
Lactente, feminino, 6 meses, portadora de CCC compreendendo atresia mitral, hipoplasia de
ventrículo esquerdo (VE), interrupção de arco aórtico, comunicação interatrial (CIA) de
11mm, comunicação interventricular de 7,4mm, transposição de grandes vasos e persistência
do canal arterial. Diagnóstico intraútero, parto cesáreo a termo e pré-natal habitual.
Realizada correção da PCA, da interrupção do arco aórtico e cerclagem de artéria pulmonar
com 7 dias de vida. Aos 5 meses, encaminhada à emergência devido a cianose, esforço
respiratório moderado e dessaturação. Evoluiu com necessidade de intubação orotraqueal,
intercorrendo com 3 paradas cardiorrespiratórias durante o procedimento. Em serviço
especializado, realizada atriosseptectomia por CIA restritiva. Tratamento clínico otimizado
com Furosemida, Espironolactona, Captopril e Digoxina, com boa evolução pós-operatória.
DISCUSSÃO

CONCLUSÃO

A CCC é o tipo de maior gravidade,
sendo
o
diagnóstico
pré-natal
importante para programação do parto
em centros especializados com
planejamento de conduta pós-natal.
Grande
parte
desses
pacientes
necessitará de várias abordagens
cirúrgicas. A sobrevida e a evolução
futura dependem da anatomia cardíaca
e, no caso relatado, houve bons
resultados com a paliação, apesar da
complexidade, devido ao diâmetro
aórtico suficiente. A atriosseptectomia
foi necessária, pois em caso de VE
hipoplásico há necessidade de uma CIA
não restritiva para que o sangue arterial
chegue à circulação sistêmica.

A CCC está associada a repercussões
importantes, como retardo do desenvolvimento
neuropsicomotor, lesões residuais e parada
cardíaca. A correção cirúrgica visa o controle
dos sintomas e melhora da qualidade de vida,
além de prevenir futuras disfunções. A
abordagem muitas vezes é difícil e paliativa,
sendo reintervenções comuns e o transplante
cardíaco opção na maioria dos casos.
Importante relato de casos como esse para
estimular o interesse por essa patologia, de
forma a melhorar a terapêutica na busca de
tratamentos cirúrgicos definitivos.
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Seta: CIA não restritiva, pós atriosseptectomia.
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