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Palavras – chave: Tetralogia de Fallot; Blalock modificada

OBJETIVO

MATERIAL E MÉTODO

Foram utilizados como base deste trabalho

dados coletados de prontuário e entrevistas

com pais do paciente. Também obtiveram-se

dados de literatura cientifica, tais como

artigos e livros acadêmicos.

sistólico pulmonar turbulento e com

velocidade aumentada e pico de gradiente de

72 mmHg,porta ampla, anterior e

dextroposta, calvagando o septo

interventricular e recebendo fluxo sanguíneo

dos dois ventrículos. Hipótese diagnóstica de

Tetralogia de Fallot com fechamento de

Valva Pulmonar em Doming. Foi submetido

à cirurgia paliativa de Blalock modificado à

esquerda (prótese de PTFE de 4,0 mm) por

toracotomia esquerda, sem CEC.

Procedimento sem intercorrências, não

recebeu hemoderivados no bloco.

No pós-cirúrgico foi extubado e evoluiu

rapidamente com taquidispneia e queda da

saturação de O2, sendo reintubado.

Apresentou broncoespasmo importante com

melhora parcial após micro com B2 e

corticoterapia. Fez uso de VNI por 24 horas,

tolerando desmame. Sem mais

intercorrências durante a internação.

Recebeu alta em boa condição clínica e em

uso de medicações de suporte e sintomáticos.

No mesmo dia à noite retornou ao hospital

devido esforço respiratório significativo,

ficou sob cuidados intensivos. Apresentou

melhora do quadro respiratório com esforço

leve, saturação de O2 90%. Mantendo-se

estável hemodinamicamente. Foi pra a

enfermaria com melhora progressiva. O

desmame de corticoides foi iniciado.

Paciente recebeu alta hospitalar

assintomático.

CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

RESULTADO

CBGS, 15 dias de nascido,procurou

atendimento médico com queixa de

acrocianose desde o nascimento e

paroxismo de cianose central com piora

depois de mamada e choro. Ao exame

físico apresentou saturação de oxigênio:

86%,fígado palpável 2cm do RCD,

ausência de esplenomegalia, AVC: Bulhas

hipofonéticas, SS grau IV/VI, mais

audíveis na base, irradiando para a borda

esternal esquerda, AR: MV rude, Foi

encaminhado para cardiologista pediátrico

e submetido ao ecocardiograma que

evidenciou aorta 13mm de diâmetro, átrio

esquerdo 12mm de diâmetro, volume

diastólico final 1,79 ml/m2, volume

sistólico final 0,39 ml/m2, volume sistólico

1,40mi/m2, débito cardíaco 0,77 I/min,

índice cardíaco 0,19 I/min, espessura

diastólica da parede posterior de VE 3mm.

Leve/moderada hipertrofia de AD, valva

pulmonar hipoplásica com 0,45 cm, tronco

pulmonar com hipoplasia e 0,55cm, fluxo

O presente trabalho tem como objetivo

analisar um caso de Tetralogia de Fallot

em uma criança de 15 dias e a importância

da cirurgia paliativa para diminuição da

morbimortalidade.

O relato detém a finalidade de contribuir,

através de troca de experiência, para uma

melhora das condições e tratamentos,

demonstrando a importância da

intervenção paliativa.
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