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Resumo 

Objetivos: Analisar a evolução da função ventricular após 

a cirurgia de valva aórtica (troca ou plastia), utilizando 

como parâmetro a fração de ejeção (FE) ventricular 

esquerda no pré-operatório, e verificar em quais 

pacientes a melhora é mais significativa. Métodos: Este é 

um estudo analítico-observacional prospectivo do tipo 

caso-controle, sendo selecionados 102 pacientes 

submetidos à cirurgia de valva aórtica, em um hospital de 

referência em Ponta Grossa. O estudo comparou 

ecocardiogramas pré-operatório com dois 

ecocardiogramas pós-operatórios (um precoce e um 

tardio). Resultados: A FE pré-operatória apresentou 

associação inversa com a FE pós-operatória. Da 

amostral total, em relação ao primeiro ecocardiograma 

pós-operatório, 55,88% dos pacientes apresentaram 

melhora significativa da FE após a cirurgia (p<0,0001). 

Dentre os pacientes que melhoraram, a média de 

melhora foi de 12,96%, e a média de piora entre os que 

pioraram foi de 7,48% (p=0,0063). Aqueles que 

apresentaram maior índice de melhora foram os que 

possuíam FE pré-operatória ≤63%. E os pacientes com 

FE pré-operatória ≥69 obtiveram 91,23% de sensibilidade 

para piora. Conclusão: A FE pré-operatória está 

intimamente associada com a evolução da FE pós-

operatória. Quando se realiza a cirurgia valvar com a FE 

elevada (≥69%), possuem grandes chances de 

apresentar piora da fração de ejeção no pós-operatório, 

enquanto que FE reduzidas apresentam maior percentual 

de melhora. 

Introdução  

O manejo clínico da valvopatia depende da escolha do 

momento ideal para o tratamento intervencionista, uma 

vez que esse constitui a única opção capaz de alterar a 

evolução natural das valvopatias (SBC, 2017). Este 

estudo teve como finalidade avaliar qual o melhor 

momento de se intervir em uma valvopatias levando em 

consideração a FE pré-operatória e pós-operatória). 

Material e Métodos 

Este é um estudo analítico-observacional prospectivo do 

tipo caso-controle, com uma amostra de 102 pacientes. 

Foram incluídos pacientes submetidos à cirurgia de valva 

aórtica ocorridas entre 2002 e 2017 e que continuaram 

realizando acompanhamento nos ambulatórios do 

hospital Santa Casa da Misericórdia, em Ponta Grossa. 

As variáveis foram analisadas de duas formas: 1) 

testando as variáveis na amostra total sem divisão em 

subgrupos. 2) comparando dois grupos, um grupo 

formado pelos pacientes com FE <58% no pré-OP e 

outro grupo pelos pacientes com FE ≥58%. 

Resultados e Discussão 

A FE pré-operatória apresentou associação inversa com 

a FE pós-operatória. Da amostral total, em relação ao 

primeiro ecocardiograma pós-operatório, 55,88% dos 

pacientes apresentaram melhora significativa da FE após 

a cirurgia (p<0,0001). Aqueles que apresentaram maior 

índice de melhora foram os que possuíam FE pré-

operatória ≤63%, com especificidade de 91,11%. E FE 

pré-operatória ≥69 obtiveram 91,23% de sensibilidade 

para piora. As valvulopatias crônicas, em seus estágios 

iniciais, não refletem em alterações na FE e no débito 

cardíaco, e nesse estágio a cirurgia ainda pode reverter a 

hipertrofia do VE, melhorar a função sistólica e o 

desfecho clínico (FILHO et al, 2004). Neste estudo 

observamos que os pacientes que se submeteram à 

correção da valvopatia apresentaram melhora 

significativa da função ventricular esquerda baseada na 

fração de ejeção. 

Conclusão 

Os pacientes submetidos à cirurgia de valva aórtica 

evoluíram com melhora da FE. Além disso, a fração de 

ejeção pré-operatória foi preditora de melhora ou piora 

da FE no pós-OP, sendo que os pacientes que 

apresentaram maior índice de melhora foram aqueles 

com a FE pré-OP ≤63%, por outro lado, a FE pré-OP 

≥69% foi preditora de redução da fração de ejeção após 

a cirurgia. 
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