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PALAVRAS-CHAVE
Cirurgia cardíaca pedidiátrica,
correção de coarctação de
aorta, interrupção do arco
aórtico, lesões residuais.

INTRODUÇÃO
Introdução: Lesão residual após
cirurgia cardíaca para correção
de cardiopatias congênitas tem
sido associado com piores
resultados de morbimortalidade
a curto, médio e longo prazo.

OBJETIVO
Pesquisar se o resultado técnico
cirúrgico medido pela escala
“Residual Lesion Score” após
cirurgia para correção de
Coarctação de Aorta impacta na
morbidade e mortalidade intrahospitalar.

METODOLOGIA
O estudo coorte consistiu em
todos os pacientes pediátricos
menores que 18 anos que foram
submetidos à correção cirúrgica
de CoAo e/ou interrupção do
Arco aórtico no período entre
janeiro e abril de 2021. Os
pacientes foram excluídos do
estudo caso apresentassem
associação
de
outras
cardiopatias congênitas mais
complexas
e
síndromes
genéticas associadas, que, na
opinião dos investigadores,
poderiam
afetar
independentemente
os
desfechos
primários
e
secundários.

RESULTADOS
RLS 1 ocorreu em 2 (28,6%)
pacientes, RLS 2 em 4
(57,1%), RLS 3 em 1
(14,3%).
Após
análise
ajustada, os pacientes com
RLS 3 tiveram maior tempo
em ventilação mecânica (11
horas) e internação hospitalar
(6 dias) comparados com
aqueles que tiveram RLS 1 e
2. RLS 1 não teve diferença
em desfechos primários e
secundários daqueles com
RLS 2, tempo médio de
internação hospitalar foi de 5
dias, o tempo médio de
ventilação mecânica foi de
2horas e 6min.

CONCLUSÃO
Ajustando para fatores de
risco perioperatório, lesão
residual grave foi associada
com piores desfechos em 30
dias. Em contraste, RLS 2
teve pouco impacto nos
resultados pós operatórios.
Esta classificação fornece
importantes dados para a
tomada de decisão do
cirurgião se ele ira tolerar
uma lesão residual leve ou se
é válido refazer a cirurgia.
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