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Resumo – Introdução: As derivações cavopulmonares constituem cirurgias paliativas de eleição 
em cardiopatias congênitas com condição anatomofisiopatológica univentricular. Este estudo 
objetivou relatar os resultados dos procedimentos percutâneos em pacientes com complicações após 
cirurgias de derivação cavopulmonar parcial ou total. Métodos: Os procedimentos foram realizados 
sob anestesia geral e monitorização contínua dos parâmetros hemodinâmicos e respiratórios. A 
via de acesso foi obtida por punção da veia femoral (Fontan) ou da veia jugular interna (Glenn). 
Os dispositivos utilizados foram os de uso habitual para o tratamento de obstruções vasculares, 
de oclusão de shunts venovenosos e arteriovenosos, e das anastomoses sistêmico-pulmonares. 
Resultados: Foram realizados dez procedimentos em dez pacientes, sendo quatro com cirurgia de 
Glenn (Grupo I) e seis com cirurgia de Fontan (Grupo II). A média de idade foi de 86 e 106 meses, e o 
tempo médio decorrido após a cirurgia foi de 24 e 25 meses nos Grupos I e II, respectivamente. Seis 
pacientes apresentavam lesões obstrutivas e quatro, shunts venovenosos, anastomose sistêmico-
pulmonar ou fenestração do tubo cavopulmonar. Nos casos com lesões obstrutivas, houve ausência 
de gradiente residual e, após a dilatação, aumento significativo ou normalização do diâmetro do 
vaso. Nos pacientes com shunts, houve oclusão total após o implante do dispositivo. Em todos os 
casos, houve normalização dos parâmetros hemodinâmicos, melhora no quadro clínico e ausência 
de complicações. Conclusões: Os procedimentos terapêuticos percutâneos são seguros e eficazes 
no tratamento das lesões obstrutivas ou na oclusão de shunts em pacientes submetidos à derivações 
cavopulmonares, que apresentam tais complicações em sua evolução.

Descritores: Técnica de Fontan; Stents; Próteses e implantes; Cardiopatias congênitas

AbstRAct – Background Cavopulmonary shunts are the palliative surgeries of choice in 
congenital heart diseases with the anatomical and pathophysiological defect of univentricular heart. 
The objective of this study was to report the results of percutaneous procedures in patients with 
complications following partial or total surgical cavopulmonary shunts. Methods: The procedures 
were conducted under general anesthesia and continuous monitoring of hemodynamic and 
respiratory parameters. The accesses used were the femoral vein (Fontan) or the internal jugular 
vein (Glenn). The devices were those commonly used for treating vascular obstructions, occlusion 
of venovenous or arteriovenous shunts, and systemic-pulmonary anastomoses. Results: Ten 
procedures were conducted in ten patients; in that, four Glenn (Group I) and six Fontan (Group 
II). The mean age in Groups I and II was 86 months and 106 months, and the mean time since 
surgery was 24 months and 25 months, respectively. Six patients had obstructive lesions and four 
had venovenous shunts, systemic-pulmonary anastomosis or a fenestrated cavopulmonary tube. In 
cases with obstructive lesions, there was no residual gradient; after dilation, there was a significant 
increase or normalization of vessel diameter. In patients with shunts, there was complete occlusion 
after deployment of the device. In all cases hemodynamic parameters normalized, clinical status 
improved and there were no complications. Conclusions: Percutaneous procedures are safe and 
effective to treat obstructive lesions or shunts in patients with a history of cavopulmonary shunt and 
presenting such complications.
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IntRodução

As derivações cavopulmonares (DCP) constituem as 
ci rurgias paliativas de eleição nas cardiopatias congênitas 
com condição anatomofisiopatológica univentricular. A 
DCP parcial, ou cirurgia de Glenn modificada, ou bidire-
cional redireciona o fluxo da cava superior para os ramos 
pulmonares, mediante a anastomose terminolateral com o 
ramo direito da artéria pulmonar.1,2 Em uma segunda inter-
venção cirúrgica, realiza-se a derivação do fluxo da veia cava 
inferior por interposição de tubo entre esta e o ramo direito 
da artéria pulmonar, completando a total derivação do flu-
xo venoso sistêmico, sem a intermediação de uma câmara 
ventricular (cirurgia de Fontan modificada).3-5

Diversas complicações anatômicas podem ocorrer no 
seguimento dos pacientes submetidos à DCP, as quais afe-
tam o delicado equilíbrio de uma circulação com escassa 
reserva para suportar sobrecargas pressóricas ou volumé-
tricas.6-10 O tratamento percutâneo das lesões obstrutivas 
ou de shunts deletérios, considerando a utilização de dispo-
sitivos habituais, constitui recurso fundamental para res-
taurar as condições fisiológicas adequadas, melhorando a 
qualidade de vida, prolongando a sobrevida e evitando no-
vas intervenções cirúrgicas, ou permitindo que estas sejam 
realizadas em condições clínicas mais favoráveis. 

Este estudo objetivou relatar os resultados dos procedi-
mentos percutâneos em pacientes com complicações após 
cirurgias de derivação cavopulmonar parcial ou total.

métodos

Estudo retrospectivo e observacional de pacientes 
após cirurgia de DCP, submetidos a procedimentos percutâ-
neos terapêuticos no Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 
Paulo (USP). O presente trabalho foi submetido à aprecia-
ção do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clí-
nicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP 

(N.° CAAE  98346718.6.0000.5440) e foi aprovado em 24 
de setembro de 2018.

Os procedimentos foram realizados sob anestesia geral 
com intubação orotraqueal e monitorização contínua dos 
parâmetros hemodinâmicos e respiratórios. O acesso arte-
rial foi realizado em todos os casos por punção femoral, e 
o acesso venoso, por punção da veia jugular interna guiada 
por ultrassom, nos pacientes com cirurgia de Glenn, e por 
punção de veia femoral, nos pacientes submetidos à cirur-
gia de Fontan. Os pacientes receberam anticoagulação com 
heparina não fracionada na dose de 100UI/kg de peso.

As complicações anatômicas foram avaliadas previa-
mente e após as intervenções por angiografias em dife-
rentes pro jeções, segundo a localização delas, comple-
mentadas por determinação de gradientes, nos casos de 
obstrução, e avaliação da saturação, nos casos de shunts. 
As obstruções foram tratadas com implante de stents. As 
veias de fuga, as anastomoses sistêmico-pulmonares e as 
fístulas venovenosas foram ocluídas com plugues vascula-
res, e a fenestração foi ocluída com prótese de oclusão de 
comunicação interatrial.

ResultAdos

No período de janeiro de 2012 a dezembro de 2016, 
dez pacientes foram submetidos a dez procedimentos tera-
pêuticos percutâneos, com prevalência igual em ambos os 
sexos. O Grupo I foi composto por quatro pacientes (40%) 
com cirurgia de Glenn bidirecional e o Grupo II, por seis 
pacientes (60%) com cirurgia de Fontan. A média de idade 
dos pacientes foi de 86 (12 a 192) meses e 106 (56 a 288) 
meses, e o tempo médio decorrido após a cirurgia foi de 24 
(zero a 264) e 25 (2 a 72) meses nos Grupos I e II, respec-
tivamente. Os procedimentos realizados estão reportados 
na Tabela 1. Na totalidade dos casos, constatou-se sucesso 
imediato com melhora das condições hemodinâmicas e au-
sência de complicações.

Tabela 1. Procedimentos percutâneos intervencionistas realizados

Paciente Idade 
(meses) sexo cirurgia tempo após 

a cirurgia lesão Procedimento sat% 
pré

sat% 
pós Resultado

1 288 Feminino Fontan 22 anos Estenose do RDAP Angioplastia + stent 82 92 Ausência de estenose
2 82 Feminino Fontan 1 dia Estenose do RDAP Angioplastia + stent 72 82 Ausência de estenose
3 113 Feminino Glenn 6 dias Estenose do REAP Angioplastia + stent 63 85 Ausência de estenose
4 64 Masculino Fontan 9 dias Obstrução do tubo Angioplastia + stent 64 73 Ausência de estenose
5 62 Masculino Fontan 35 dias Embolia do REAP Recanalização por balão 89 95 Melhora da perfusão
6 56 Masculino Fontan 5 dias Trombose de veia 

cava superior
Angioplastia com balão 82 91 Ausência de estenose

7 192 Masculino Glenn 2 anos Fístula venovenosa Oclusão com plugue 90 98 Ausência de fluxo
8 28 Feminino Glenn 2 meses Veia de fuga Oclusão com plugue 75 82 Ausência de fluxo
9 12 Masculino Glenn 3 meses Anastomoses 

sistêmico-
pulmonares

Oclusão plugue + coil 70 85 Ausência de fluxo

10 84 Feminino Fontan 3 anos Fenestração do tubo 
(5mm)

Oclusão com prótese 80 92 Ausência de fluxo

Sat%: saturação sistêmica (antes e após o procedimento); RDAP: ramo direito de artéria pulmonar; REAP: ramo esquerdo de artéria pulmonar.
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Em quatro pacientes foram implantados stents, sendo 
três em obstruções de ramos pulmonares e um na anasto-
mose do tubo com a veia cava inferior. Um dos casos con-
sistia em paciente submetida à cirurgia de Fontan clássi-
ca, que apresentava estenose do ramo direito de artéria 
pulmonar por dilatação aneurismática do átrio direito, 
sendo contraindicada a correção cirúrgica, por existência 
concomitante de enteropatia perdedora de proteínas e he-
patopatia crônica (Figura 1). Em outro caso com estenose 
da anastomose do tubo à cava inferior, o procedimento foi 
realizado no período pós-operatório imediato (Figura 2). 
O paciente apresentava estenose de 75% com gradiente de 
8mmHg, sendo tratado com implante de stent Andra XL® 
(Andramed, Reutlingen, Alemanha) de 30mm, verificando-
se, após o implante, ausência de gradiente, porém com este-
nose angiográfica residual de 20% de seu diâmetro. Devido 

à sutura recente e à inexistência de gradiente residual, op-
tou-se por não redilatar o stent com balão de alta pressão. 
Nos demais pacientes com estenoses de ramos pulmonares, 
foram utilizados stents Palmaz® Genesis™ (Cordis, Baar, 
Suíça), obtendo-se ausência de gradiente e de estenose an-
giográfica residual. 

A angioplastia com balão foi realizada em dois pacientes 
com obstrução por trombo, localizada no ramo esquerdo da 
artéria pulmonar e na anastomose da cava inferior com o 
tubo extracardíaco. Houve melhora da saturação sistêmica 
e do fluxo pulmonar em ambos os casos. 

Dois pacientes foram submetidos à oclusão venosa com 
plugue vascular CERA™ (Lifetech Scientific Co. Ltd., Shen-
zhen, China), sendo uma veia de fuga entre as veias cavas 
(Figura 3) e uma fístula venovenosa entre um ramo da veia 
inominada e a veia pulmonar superior esquerda (Figura 4). 

Figura 1. Cirurgia de Fontan. (A) Aneurisma do átrio direito comprimindo o ramo direito de artéria pulmonar (seta). (B) Angiografia se-
letiva em ramo pulmonar direito, evidenciando obstrução antes de sua bifurcação (seta). (C) Implante de stent no ramo direito da artéria 
pulmonar (seta). (D) Ausência de estenose residual no local do stent implantado (seta).
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Figura 2. Cirurgia de Fontan fenestrada. (A) Angiografia da cava superior (cirurgia de Glenn). (B) Angiografia da cava inferior demons-
trando estenose da anastomose com o tubo extracardíaco (setas) e fenestração (asterisco). (C) Stent implantado no local da anastomose. 
(D) Angiografia de controle evidenciando redução discreta lesão residual.

A B

Figura 3. Cirurgia de Glenn bidirecional. (A) Calibrosa veia de fuga da cava superior para cava inferior. (B) Angiografia seletiva na veia 
de fuga, demonstando implante de plugue vascular com oclusão total (seta).
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Figura 4. Cirurgia de Fontan modificada. (A) Angiografia seletiva em veia cava superior, demonstrando anastomose sem obstrução. (B) 
Veia calibrosa com origem na confluência de veia jugular esquerda com a veia inominada (seta), com múltiplos trajetos fistulosos para 
as veias pulmonares. (C) Plugue vascular implantado no segmento inicial da veia fistulosa (seta). (D) Angiografia seletiva no segmento 
proximal ao plugue evidenciando oclusão total.

Em ambos os pacientes, existia dessaturação sistêmica im-
portante por conta da redução do fluxo pulmonar, sendo as 
oclusões venosas completas e observando-se consequente 
aumento da saturação a valores habituais, na condição de 
pós-cirurgia de Glenn. 

Um paciente com cirurgia de Glenn apresentava duas 
anastomoses sistêmico-pulmonares, com origem na aorta 
descendente para ambos os ramos da artéria pulmonar (Fi-
gura 5). A anastomose para o ramo direito era calibrosa, de 
alto fluxo, e a anastomose para o ramo esquerdo apresen-
tava obstruções importantes (uma no óstio aórtico e outra 
abarcando desde o segmento médio até a conexão com a 
artéria pulmonar). A primeira foi ocluída com plugue vas-
cular CERA™ e a segunda com um coil de Gianturco® (Cook 
Medical Inc., Bloomington, EUA).

A persistência de uma fenestração de 5mm em pacien-
te que apresentava saturação sistêmica de 80% foi ocluída 
com prótese CERA™ ASD Occluder de 6mm (Figura 6). O 
resultado foi ausência de shunt residual e incremento na 
saturação sistêmica para 92%. 

dIscussão 

A cirurgia de Fontan, descrita em 1971, consiste em 
anastomose entre o átrio direito e a artéria pulmonar e 
permitiu, nos casos de cardiopatias congênitas com coração 
anatômico ou funcionalmente univentricular, estabelecer 
circulação sistêmico-pulmonar em série, excluindo a função 
de bomba ventricular na origem do fluxo pulmonar. A téc-
nica cirúrgica desta derivação do retorno venoso sistêmico 
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Figura 5. Cirurgia de Glenn. (A e B) Angiografias seletivas em ramo direito e esquerdo de artéria pulmonar. (C) Importante anastomose 
sistêmico-pulmonar para o ramo direito, com origem em aorta descendente (seta). (D) Oclusão total da anastomose sistêmico-pulmonar 
para o ramo direito com plugue vascular e mola (setas). (E) Anastomose sistêmico pulmonar estenótica (seta) para o ramo esquerdo. (F) 
Oclusão total da anastomose sistêmico-pulmonar para o ramo esquerdo (seta).

para artéria pulmonar teve diversas modificações com o de-
correr dos anos. Atualmente, a circulação em série é obtida 
em duas etapas: a primeira com anastomose terminolateral 
da cava superior com o ramo direito da artéria pulmonar 

(cirurgia de Glenn modificada), sendo, na segunda etapa, 
completada a derivação total do fluxo venoso sistêmico, 
com a interposição de um tubo entre a veia cava inferior e a 
artéria pulmonar.1-5 
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Figura 6. Cirurgia de Fontan. (A) Injeção manual na fenestração, demonstrando opacificação do ventrículo direito (VD) e da via de saída 
do ventrículo direito (VSVD). (B) Prótese de oclusão de comunicação interatrial implantada na fenestração (seta). (C) Angiografia de 
controle no tubo entre a veia cava inferior e o ramo direito de artéria pulmonar, evidenciando mínimo shunt residual através da malha da 
prótese. (D) Color Doppler controle, 1 mês após a oclusão, demonstrando ausência de fluxo tubo-átrio esquerdo. 

Na maioria dos pacientes com coração univentricular 
é necessário um procedimento paliativo prévio à cirur-
gia de Glenn. Indica-se a cerclagem da artéria pulmonar 
nos casos de hiperfluxo pulmonar, para evitar hiperten-
são pulmonar incompatível com a DCP. Já nos casos de 
hipofluxo pulmonar acentuado, é necessária a confecção 
de um shunt sistêmico-pulmonar para obtenção de satu-
ração arterial sistêmica adequada (por exemplo: cirur-
gia de Blalock-Taussig modificada). Estes procedimentos 
também podem causar distorção dos ramos pulmonares e 
obstruções no pós-operatório.

Em pacientes com cardiopatias congênitas com fisiopa-
tologia univentricular submetidos a cirurgias de DCP, com-
plicações são comuns na evolução pós-operatória, como 
estenoses de ramos pulmonares e das suturas das anasto-
moses, tromboses, persistência da fenestração ou de anas-
tomoses sistêmico-pulmonares, presença de veias de fuga, 
fístulas venovenosas, quilotórax, bronquite plástica, ente-
ropatia perdedora de proteínas e hepatopatia crônica.11-15

As malformações estruturais causam aumento da pres-
são venosa, alterando a complexa fisiopatologia da circu-
lação univentricular. Nestas situações, os procedimentos 
terapêuticos intervencionistas possibilitam restaurar o 
equilíbrio circulatório, melhorar as condições clínicas e, 
desta forma, evitar, ou, ao menos, postergar nova inter-
venção cirúrgica.16-20 Os procedimentos desta série relatada 
foram de realização simples, sendo utilizados dispositivos 
habitualmente disponíveis no arsenal intervencionista. Na 
obstrução por estenose da sutura do tubo na veia cava, a 
dilatação foi realizada no período pós-operatório imediato. 
As obstruções das anastomoses nas linhas de sutura po-
dem ser abordadas precocemente desde que elas tenham 
sido confeccionadas com pontos contínuos, o que permite, 
mediante a dilatação, aumentar a circunferência da sutura. 
Pelo fato de a fenestração do tubo anastomótico não ser ha-
bitualmente realizada em nossa instituição, houve somente 
um caso que necessitou de oclusão da fenestração por des-
saturação sistêmica importante.
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Nosso estudo apresenta limitações. Trata-se de casuís-
tica modesta, que carece de seguimento em longo prazo ca-
paz de demonstrar eficácia tardia dos procedimentos, com 
manutenção dos resultados imediatos obtidos. O serviço é 
considerado de médio porte e o programa de cirurgias de 
DCP é recente. No entanto, os resultados são equiparáveis 
aos de grandes séries publicadas na literatura.20-23

conclusÕes

O tratamento percutâneo das complicações obstruti-
vas e das alterações do fluxo pulmonar, devido a fenes-
trações, fístulas ou persistência de anastomoses sistêmi-
co-pulmonares, constitui o procedimento de eleição em 
situações que comprometam a complexa fisiologia das de-
rivações cavopulmonares. Esses procedimentos são segu-
ros, de execução previsível, sendo necessários dispositivos 
comumente disponíveis e que proporcionam resultados 
imediatos satisfatórios. 
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