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RESUMO 

 

As cardiopatias congênitas (CCs) se caracterizam por alterações estruturais e funcionais 

cardiocirculatórias desde o nascimento, e constitui a causa de maior mortalidade neonatal dentre 

todas as malformações. A literatura aponta diferentes prevalências de cardiopatias, tal fato se 

relaciona a população estudada e tipos de malformações. Dadas as circunstâncias que estudos 

relacionados às cardiopatias congênitas na mesorregião potiguar ainda são incipientes, o objetivo 

deste estudo se consolidou em analisar os fatores associados às cardiopatias congênitas, investigar 

as características maternas clínicas e sociodemográficas e a sua prevalência em Mossoró/RN. 

Trata-se de um estudo epidemiológico, de recorte transversal, com abordagem quantitativa. Os 

dados foram coletados a partir de prontuários de neonatos cardiopatas nascidos no período de 

janeiro de 2016 a dezembro de 2018. Utilizou-se como instrumento base de coleta formulário 

com variáveis relacionadas às condições de saúde materna, à gestação, parto e nascimento, dados 

dos clínicos dos Recém nascidos incluindo desfecho do caso. Realizou-se análise bivariada com 

as variáveis dependentes submetendo-as ao teste de Qui-quadrado/Fisher com as independentes. 

As variáveis que apresentaram p<0,20 foram sujeitadas à regressão logística. Quanto ao perfil 

materno as genitoras na maioria apresentaram idade média de (26,43), tempo de escolaridade em 

média de 10 anos, tendo as profissões rurais como (38,8 %) da geração de renda. Como patologias 

e condições gestacionais, infecções urinárias e doenças crônicas e baixa frequência de consultas 

e ultrassonografias no período gestacional. Com 134 partícipes, as cardiopatias acianóticas 

Comunicação Interatrial (CIA), Persistência do Canal Arterial (PCA) e Comunicação 

Intraventricular (CIV) foram as dependentes que apresentaram maior frequência no grupo. Os 

neonatos com discreto domínio do sexo masculino, possuíam idade gestacional média de (33,78), 

adequado para idade gestacional, foram diagnosticados após o nascimento. Como desfecho 

(73,9%) tiveram alta, (17,9%) óbito e (8,2%) foram transferidos para outras unidades. No modelo 

de regressão geral somente duas dependentes PCA e CIV apresentaram significância estatística 

para repercussão hemodinâmica, apresentação do RN, desfecho do caso, eclâmpsia, número de 

consultas e sexo respectivamente apresentando p<0,05. Os dados mostram uma prevalência 

considerável de cardiopatias congênitas na mesorregião, ainda que a maioria tenha tido 

cardiopatias menos complexas o estudo reforça a necessidade do estabelecimento de estratégias 

e políticas públicas para o acompanhamento pré-natal, o reconhecimento da doença e assistência 

futura aos neonatos.  

 

Descritores: Cardiopatias congênitas; Mortalidade Infantil, Saúde Pública, Recém-

nascidos; Anomalias Congênitas.  

  



ABSTRACT 
 

Congenital heart diseases (CCs) are characterized by structural and functional 

cardiocirculatory changes since birth, and are the cause of the highest neonatal mortality 

among all malformations. The literature points to different prevalences of heart diseases, 

this fact is related to the population studied and types of malformations. Given the 

circumstances that studies related to congenital heart disease in the Potiguar mesoregion 

are still incipient, the objective of this study was to analyze the factors associated with 

congenital heart disease, to investigate the clinical and sociodemographic maternal 

characteristics and their prevalence in Mossoró / RN. This is an epidemiological, cross-

sectional study with a quantitative approach. Data were collected from medical records 

of neonates with heart disease born in the period from January 2016 to December 2018. 

A base form with variables related to maternal health conditions, pregnancy, childbirth 

and birth, data from Newborns' clinical features including outcome of the case. A 

bivariate analysis was performed with the dependent variables, submitting them to the 

Chi-square / Fisher test with the independent ones. The variables with p <0.20 were 

subjected to logistic regression. As for the maternal profile, the mothers in the majority 

had an average age of (26.43), average schooling time of 10 years, with rural professions 

as (38.8%) of income generation. Such as pregnancy pathologies and conditions, urinary 

infections and chronic diseases and low frequency of consultations and ultrasounds 

during pregnancy. With 134 participants, the acyanotic heart disease Interatrial 

Communication (ASD), Arterial Canal Persistence (PCA) and Atrioventricular Septal 

Defect (VSD), were the dependents that had the highest frequency in the group. Neonates 

with a slight male domain, had a mean gestational age of (33.78), suitable for gestational 

age, were diagnosed after birth. As an outcome (73.9%) they were discharged, (17.9%) 

died and (8.2%) were transferred to other units. In the general regression model, only two 

PCA and VSD dependents showed statistical significance for hemodynamic 

repercussions, NB presentation, case outcome, eclampsia, number of consultations and 

sex, respectively, with p <0.05. The data show a considerable prevalence of congenital 

heart diseases in the mesoregion, although the majority had less complex heart diseases, 

the study reinforces the need to establish strategies and public policies for prenatal care, 

recognition of the disease and future care for newborns. 

 
Descriptors: Heart Defects, Congenital; Infant Mortality; Public Health; Infant, Newborn; 

Congenital Abnormalities. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CARDIOPATIAS E EPIDEMIOLOGIA DAS CARDIOPATIAS CONGÊNITAS 

NO BRASIL 

  

 As cardiopatias congênitas (CCs) se caracterizam por alterações estruturais e 

funcionais cardiocirculatórias desde o nascimento [1]. Essas malformações originam-

se por causas multifatoriais, tanto genéticas como ambientais, concomitante a outras 

síndromes ou isoladas [2].  

 Estima-se que a maioria das anomalias cardíacas (80 a 85%) são cardiopatias 

isoladas, (5 a 10%) podem fazer parte de síndromes cromossômicas e/ou gênicas e (3 

a 5%) de associações bem estabelecidas ou ocasionais, e serem ou não determinadas 

por fatores ambientais e/ou infecciosos. Quando isoladas, na maioria das vezes, têm 

herança multifatorial ou poligênica [3].  

 Os fatores de risco para anomalias congênitas de forma geral são classificados 

como modificáveis e não modificáveis. Os passíveis de intervenção, chamados 

modificáveis requerem, educação e orientação do paciente ou responsável. Os 

considerados mais fortes, como idade, história familiar e uma criança previamente 

afetada, são geralmente não modificáveis [4]. 

 Considerando que múltiplos fatores de risco antecedem a gravidez e outros 

surgirem no período gestacional, faz necessário conhecer os principais fatores 

maternos envolvidos no risco à CCs, são eles: doenças febris, infecciosas ou crônicas, 

exposição a teratógenos, consumo de álcool e drogas, obesidade e idade avançada. 

Outros fatores elencados são os ambientais e familiares, como histórico familiar de 

doença coronariana em parente de primeiro ou segundo grau, que podem influir no 

surgimento das alterações, no entanto, tal fato não descarta a observância e avaliação 

da condição materna [5]. 

 A predominância dos defeitos cardíacos congênitos varia amplamente de 4 a 

50 casos por 1.000 nascidos vivos, ou mesmo 75 casos por 1.000 nascidos vivos, 

incluindo formas brandas da doença, sendo responsáveis diretamente por 8 a 30% dos 

óbitos neonatais [6].  

 Aproximadamente 20-30% das crianças que morrem no primeiro mês de vida, 

são decorrentes de insuficiência cardíaca ou crises de hipóxia, estas alterações são os 

principais indicadores de patologias cardíacas [1]. 
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 No que se refere a classificação, às CCs são categorizadas como cianóticas e 

acianóticas, simples e complexas ou por fluxo pulmonar, a depender do processo de 

intervenção que necessitar ser realizado [7]. Dentre as principais cardiopatias 

cianóticas temos: tetralogia de Fallot (TF), atresia de válvula pulmonar (AP), 

transposição dos grandes vasos (TGV), atresia tricúspide (AT), retorno venoso 

anômalo total, tronco arterial e coração esquerdo hipoplásico. Nelas ocorrem um 

defeito no coração que tem como causa a diminuição do fluxo sanguíneo para os 

pulmões ou estreitamento das válvulas do coração, o que dificulta a passagem do 

sangue [8,9]. Seus sintomas incluem pele de cor cinza-violeta, principalmente, nos 

dedos, lábios e orelhas. Caracterizam-se como alterações menos frequentes entre os 

grupos de cardiopatias.  

 Entretanto, as cardiopatias acianóticas são as mais frequentes e, geralmente, 

menos graves, sendo: comunicação interventricular (CIV), comunicação interatrial 

(CIA), persistência do canal arterial (PCA), estenose aórtica, estenose pulmonar e 

coarctação da aorta (CoA) [9]. 

 Para a OMS, a incidência de cardiopatias congênitas varia entre 0,8% nos países 

com alta renda e 1,2% nos países com baixa renda, sendo que o valor médio de 1% de 

incidência é habitualmente aceito para o Brasil e demais países da América Latina.  

 O Brasil, registra anualmente 2,8 milhões de nascidos vivos, estima-se que 29 mil 

novos casos de cardiopatias congênitas surgem ao ano [10]. Dados do Ministério da Saúde 

[11], mostram através do Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SINASC) que as 

notificações das alterações no sistema circulatório registram um percentual ínfero ao 

esperado para o país.  

 Ratificam que: “[...] de acordo com as notificações, a taxa de mortalidade por 

malformação congênita do aparelho circulatório registrada no Brasil é superior à taxa de 

incidência” [12,13] 

 A Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) no Brasil, apresenta tendência decrescente: 

em 1980 era de 95,3/1000 nascidos vivos [13], em 2004:17,9/1000 e, em 2013: 13,4/1000 

[14]. Embora este último registro tenha sido menor do que a meta estabelecida para 2015, 

conforme o ODM ( Objetivos de Desenvolvimento do Milênio), esses números são ainda 

elevados e tornam a situação preocupante no cenário mundial, pois, atualmente, a TMI e 

a Taxa de Mortalidade Neonatal (TMIN), no Brasil, são similares às dos países de alta 

renda no final da década de 1970, e, superiores às de países da América Latina, tais como 
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Colômbia, Argentina, Chile e Uruguai [14] , segundo a ONU [15] no ano de 2017, o 

Brasil ocupou o 97º lugar no ranking mundial mortalidade infantil [16].  

 As estimativas mais recentes da ONU [17], mostram que quando relacionados à 

mortes neonatais no país, esse percentual continua superior aos países supracitados; no 

ano de 2018, estima-se que ocorreu 8,3% de mortes neonatais; na Colômbia nesse mesmo 

ano registrou-se 7,76%; Argentina 6,36%; Chile 4,88% e Uruguai com o menor índice de 

TMIN, 4,52%. 

 Ao buscar dados de Epidemiologia da doença cardíaca congênita (DCC) no Brasil 

quanto a prevalência e seus subtipos, referente ao ano de 2010, a partir da notificação de 

2.861.868 de nascidos, foi descrita a taxa de prevalência de cardiopatia congênita 

considerando 9: 1.000 nascimentos e uma aproximação de 25.757 novos casos foi 

encontrada. O evento de DCC nas regiões brasileiras, para o mesmo ano, foi o seguinte: 

Norte 2758; Nordeste 7570; Sudeste 10.112; Sul 3329; e Centro-Oeste 1.987 novos casos 

[18].  

 No território brasileiro, a despeito das regiões norte e nordeste, especialmente 

nesses estados, não existem dados consistentes sobre a incidência das cardiopatias 

congênitas. Além disso, estas regiões apresentam grandes populações de baixa renda e 

com déficit nutricional, sendo estes fatores responsáveis pela elevação dos índices de 

morbimortalidade neonatal [19].  

 Ademais, no ano de 2017 o Ministério da Saúde, revelou que de acordo com dados 

do Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), a taxa de mortalidade específica 

relacionada à cardiopatia congênita é de 107, para cada 100 mil nascidos vivos, 

representando cerca de 8% da mortalidade infantil. Destes, aproximadamente 30% dos 

óbitos ocorrem no período neonatal precoce. Entretanto, vale salientar que essa pesquisa 

relata que esses dados são subestimados devido à falta de diagnóstico [20].  

 Nesse contexto, observa-se o empenho de pesquisadores em comprovar a 

necessidade de investimento a saúde ao portador de cardiopatia congênita precocemente, 

com o intuito de reduzir a mortalidade infantil e melhorar a qualidade de vida dessa 

população. 

 A escassez de bibliografia específica e estatísticas confiáveis sobre a população 

brasileira com cardiopatia congênita, força a aproximação com a literatura internacional, 

a fim de estimar a prevalência de CC no Brasil e comparar [19;20] 
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 Deste modo, estudos realizados pelo Centers of Disease Control and Prevention 

[21], identificaram que cerca 24% dos RNs que morreram no primeiro ano de vida 

apresentaram algum tipo de cardiopatia congênita. Haja vista, que quando comparado as 

evidências supracitadas, nota-se que temos ainda um percentual de 6 % a mais de óbitos 

de crianças em seu primeiro ano de vida.  

 Como medida preventiva, em 2011, a Portaria Nº 1.459 foi instituída  no âmbito 

do Sistema Único de Saúde - SUS - a Rede Cegonha, que consiste numa rede de cuidados 

que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada 

à gravidez, ao parto e ao puerpério, garantindo à criança o direito ao nascimento seguro, 

crescimento e desenvolvimento saudáveis. Essa rede teve como prioridade as 

maternidades localizadas nas regiões Norte (N) e Nordeste (NE) do país, devido a seu 

conhecido índice de mortalidade infantil em razão da materna [20]. 

 Sabendo que apesar dos índices de mortalidade, o perfil da população vem 

mudando no decorrer dos anos e principalmente nas próximas décadas, o evidente 

aumento na expectativa de vida, transformou a população mais longeva, incluindo 

pacientes com DCCs, e os pacientes com lesões complexas, reafirma-se a necessidade e 

a importância de tomada de decisão e manejo correto desde a detecção da cardiopatia. 

 Aqui, é importante frisar que esta pesquisa foi construída permeada de leituras 

pessoais na prática da assistência neonatal. E desenhada a partir da inquietação com os 

desafios da assistência aos recém-nascidos cardiopatas, atendidos em uma Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal, onde atuo há 8 anos, e da percepção de que estes desafios 

transpunham as paredes institucionais e limiares demográficos.  

 A constância de tratamento à neonatos com essa afecção, foi outro fator que 

consolidou o desejo de investigar as cardiopatias, originando o objeto deste estudo.  

 É de conhecimento universal da população as dificuldades relacionadas ao 

processo de gerar e gerir saúde, e na assistência a pacientes cardiopatas congênitos, são 

evidentes os desafios enfrentados em diversos âmbitos.  

 A maternidade, que sediou essa pesquisa, é uma instituição reconhecida pela a 

associação a Rede Cegonha, esta é pactuada a 61 municípios do entorno afim de assegurar 

às gestantes e neonatos, atenção humanizada, parto e nascimento seguros. 

 Apesar de lidar com o tratamento de neonatos cardiopatas, o escopo de assistência 

à saúde prestados na instituição, a esses RNs, são apenas a ponta do iceberg para os que 

necessitam de cuidados mais complexos. Desde o ano de 2017 quando surgiu o ensejo 

pela pesquisa até o presente momento, ou seja, 3 anos após, o município não dispõe de 
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cardiologista pediátrico, nem a instituição aparato tecnológico para realizar intervenções 

aos neonatos, assim, este estudo representa um start para que a sociedade e governo 

conheçam de perto a realidade da assistência aos cardiopatas aqui assistidos. 

 Frente a incidência e prevalência das cardiopatias no Brasil, lamenta-se que ainda 

não termos um sistema de notificação exclusivo para cardiopatias congênitas.   

 Como todo pesquisador desejei e desejo que os questionamentos levantados nessa 

pesquisa fossem/ sejam respondidos, e ainda que as respostas não sejam obtidas, sigo na 

esperança que este incômodo a princípio íntimo, dê notoriedade ao “choro” de mães e 

crianças, colaborando para a construção de políticas e ações que facilitem a assistência 

cardiológica neonatal e pediátrica.  

 A relevância deste estudo firmou-se em caracterizar as genitoras de neonatos 

cardiopatas congênitos, identificar fatores associados, avaliar a prevalência de cardiopatia 

congênita em neonatos nascidos e/ou tratados no município de Mossoró/RN, permitindo 

concomitantemente avaliar dados clínicos e sociodemográficos dos neonatos.  

 O estudo incluiu neonatos diagnosticados com cardiopatias congênitas, 

classificadas em cianóticas e acianóticas, exceto forame oval patente que classifica com 

alteração fisiológica no período fetal ainda em transição ao período neonatal, e/ou 

hipertensão pulmonar desassociada a cardiopatia estrutural. 

 É mister citar que as CCs representam um importante percentil na mortalidade 

neonatal e infantil, tal fato ressalta o peso de investigar a prevalência no município de 

Mossoró/RN e região, pois existe carência neste tipo de conhecimento no município e dos 

municípios atendidos na maternidade. A Maternidade Almeida Castro é responsável pela 

a assistência à gestantes de alto risco de 61 municípios pactuados pela rede de assistência 

à saúde, no entanto a demanda demonstra que a “procura excede a oferta”, pois cidades 

não pactuadas necessitam da assistência à saúde no município, o que evidencia os déficits 

nos serviços de saúde. 

 A mortalidade infantil, representa um bom indicador de saúde materno, serviço 

de saúde, do histórico socioeconômico e das ações de saúde pública. Outra preocupação 

que a sociedade precisa ter, além da mortalidade, é atentar a cronicidade das doenças, os 

altos custos e a mudança no histórico familiar de uma criança diagnosticada com 

cardiopatia congênita. 

 

1.2 FISIOLOGIA CARDÍACA FETAL E NEONATAL E AS CARDIOPATIAS 

CONGÊNITAS  
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 As anomalias são descritas de acordo com a sua natureza ao embrião/feto e se 

caracterizam em quatro tipos, segundo Moore e Persaud [22]: malformação, 

perturbação, deformação e displasia. A malformação é uma anomalia intrínseca 

“programada” no desenvolvimento, independente se sua etiologia é conhecida. A 

perturbação ou ruptura é a mais grave modificação, no formato ou funcionalidade e 

quando ocorre permite que o tecido geneticamente normal seja modificado em 

consequência da agressão. A deformação, é quando o feto geneticamente normal se 

desenvolve de maneira anormal por causa de forças mecânicas impostas pelo ambiente 

uterino [23]. Já a displasia se caracteriza por uma organização anormal das células nos 

tecidos com alterações morfológicas, é o processo da formação anormal de um tecido 

[22].  

 Circundado por um processo sequenciado de modificações gênicas, celulares e 

mediado por proteínas o coração fetal nesse período de formação pode ser acometido 

por desordens cardiovasculares, resultantes fatores intrínsecos e extrínsecos, passando 

por condições ambientais até erros aleatórios de migração celular [24].   

 A priori necessita-se entender o desenvolvimento desse órgão, o coração, a fim 

de que se compreenda as possíveis alterações fisiológicas e estruturais do sistema 

cardiovascular. Sendo o sistema cardiovascular, o primeiro sistema importante a 

funcionar no embrião; o coração primitivo e o sistema vascular surgem no meio da 

terceira semana. O órgão começa a bater entre 22º e 23º dia de vida, esse 

desenvolvimento precoce é necessário, pois o embrião já não consegue mais suprir 

suas necessidades nutricionais e de oxigênio por difusão [25]. 

 No início da 3°semana começa a angiogênese no mesoderma extra-embrionário 

do saco vitelino, do pedículo do embrião e do córion. O desenvolvimento dos vasos 

sanguíneos começa com a agregação dos angioblastos (ilhotas sanguíneas). Vão se 

formando dentro das ilhotas pequenas cavidades, logo após os angioblatos se 

espalmam e dão origem ao endotélio primitivo. A união dessas cavidades forma redes 

de canais endoteliais [25]. 

 As células mesenquimais da área cardiogênica originam o coração e os grandes 

vasos. Deste modo, na 3° semana os tubos endocárdicos unem-se, gerando o tubo 

cardíaco primitivo, esse processo se finaliza na 5ª semana, sendo portanto, um processo 

complexo intermediado por proteínas, enzimas e ácidos que dão origem as estruturas 

cardíacas, desenvolve-se assim o primórdio de uma circulação uteroplacentária [26]. 
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 Abaixo segue a tabela com os genes responsáveis pelas alterações cardíacas 

não sindrômicas;  

Tabela 1 - Doença cardíaca congênita não sindrômica. 

DOENÇA CARDÍACA CONGÊNITA NÃO SINDRÔMICA 

Defeito cardíaco Gene Função do gene 

Defeito do septo 

Atrioventricular 

CRELD1 Membro de uma subfamília da proteína 

relacionada ao fator de crescimento 

epidérmico (EGF). 

GDF1 Membro da família de proteínas 

morfogenéticas ósseas (BMP) e da 

superfamília TGFbeta. Os membros desta 

família são reguladores do crescimento e 

diferenciação celular, tanto nos tecidos 

embrionários quanto nos adultos. Estudos 

sugerem que esta proteína está envolvida no 

estabelecimento de assimetria esquerda-

direita na embriogênese precoce. 

GJA1 Membro da família do gene da conexina. 

principal proteína das junções de hiato no 

coração, acredita-se, que tem um papel crucial 

na contração sincronizada do coração e no 

desenvolvimento embrionário. 

Hipoplasia do 

coração esquerdo 

 

GJA1 

HAND1 Parte de uma família de fatores básicos de 

transcrição hélice-laço-hélice. Uma das duas 

proteínas HAND expressas assimetricamente 

nas câmaras ventriculares em 

desenvolvimento. Trabalhando de maneira 

complementar, eles atuam na formação do 

ventrículo direito e das artérias do arco 

aórtico. 
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Defeito cardíaco Gene Função do gene 

Defeitos septais 

NKX2.5 Funciona na determinação precoce do campo 

cardíaco e podem desempenhar um papel na 

formação do sistema de condução cardíaca 

CITED2 Inibe a transativação de genes induzidos por 

HIF1A competindo com a ligação de HIF1a a 

p300-CH1 

GATA4 Família de fatores de transcrição dedo-zinco. 

Regula os genes envolvidos na embriogênese 

e na diferenciação e função do miocárdio. 

HAND1 Função mencionada acima. 

HAND2 Tem função similar a HAND1 

TBX20 Interage fisicamente, funcionalmente e 

geneticamente com outros fatores de 

transcrição cardíaca, incluindo NKX2-5, 

GATA4 e TBX5. 

ACTC1 As actinas ACTC1 são proteínas altamente 

conservadas que estão envolvidas em vários 

tipos de motilidade celular e são os principais 

constituintes do aparelho contrátil do coração. 

MYH6 Codifica a subunidade alfa da cadeia pesada 

da miosina cardíaca.  

THRAP2 Membro putativo da família TRAP envolvido 

no padrão inicial de embriões, expresso no 

cérebro, coração e esquelético 

Ventrículo direito 

de dupla saída 

CFC1 Membro da família EGF-Cripto, Frl-1 e 

Cryptic (CFC). Desempenha um papel 

fundamental nas vias de sinalização 

intercelular durante a embriogênese de 

vertebrados, incluindo o padrão esquerdo-

direito no coração. 

GDF1 Função mencionada acima. 
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Defeito cardíaco Gene Função do gene 

 NKX2.5 Funciona na determinação precoce do campo 

cardíaco e pode desempenhar um papel na 

formação do sistema de condução cardíaca. 

Tetralogia de 

Fallot 

 

GATA4 Membro da família GATA de fatores de 

transcrição dedo-zinco. Pensou em regular 

genes envolvidos na embriogênese e na 

diferenciação e função do miocárdio. 

JAG1 Ligante para o entalhe do receptor 1.  

NKX2.5 Função mencionada acima 

 600584 ZFPM2 / FOG2 Membro da família 

FOG de fatores de transcrição. Modula a 

atividade das proteínas da família GATA.  

 GDF1 Função mencionada acima. 

Válvula aórtica 

bicúspide 

 

GATA5 Liga-se ao fator nuclear 1-alfa-hepatócito 

(HNF-1-alfa) para ativação cooperativa do 

promotor intestinal lactase-clorizina-

hidrolase intestinal. 

NOTCH1 Membro da família de proteínas Notch que 

funciona como um receptor para ligantes 

ligados à membrana e pode desempenhar 

vários papéis durante o desenvolvimento. 

SMAD6 As proteínas SMAD são transdutores de sinal 

e moduladores de transcrição que mediam 

várias vias de sinalização. Essa proteína 

funciona na regulação negativa da sinalização 

de BMP e TGF-beta / ativina. 

TAB2 Ativador de MAP3K7 / TAK1, necessário 

para a ativação induzida por IL-1 do fator 

nuclear kappaB e MAPK8 / JNK. Forma um 

complexo de cinase com TRAF6, MAP3K7 e 

TAB1 e serve como um adaptador que vincula 

MAP3K7 e TRAF6. 
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Defeito cardíaco Gene Função do gene 

Estenose aórtica 

supravalvar/ 

Transposição das 

grandes artérias 

 

Elastin    O produto proteico é um dos dois 

componentes das fibras elásticas 

CFC1 Membro da família EGF-Cripto, Frl-1 e 

Cryptic (CFC). Desempenha um papel 

fundamental nas vias de sinalização 

intercelular durante a embriogênese de 

vertebrados, incluindo o padrão esquerdo-

direito no coração. 

GDF1 Função mencionada acima. 

 THRAP2 Membro putativo da família TRAP envolvido 

no padrão embrionário precoce expresso em 

cérebro, coração, músculo esquelético, rim, 

placenta e leucócitos do sangue periférico. 

Coarctação 

aórtica 

THRAP2 

Fonte: Moran; Robin, pg. 10-11, 2010. Tradução livre.  

 

 Nesta fase a placenta formada no fundo do útero materno liga-se ao feto 

mediante o cordão umbilical, facilitando a troca de substância entre a circulação 

materna e fetal. Artérias umbilicais são agentes de transporte de sangue do feto para 

placenta, e a placenta fica responsável pela captação de oxigênio (O2) e nutrientes, 

além de eliminar gás carbônico (CO2) e excretas. As veias umbilicais conduzem o 

sangue oxigenado e rico em nutrientes regresso da placenta alcançando o fígado do 

feto, se dividindo em dois ramos: seio portal que transporta o sangue para o fígado e 

ducto venoso para o coração [26].  

 Após o nascimento, ocorre uma mudança dramática no padrão circulatório. Os 

pulmões inflam, reduzindo a resistência nas artérias pulmonares neste momento o 

sangue do ventrículo direito (VD) deflui preferencialmente para os pulmões. O 

aumento do fluxo sanguíneo para dentro e para fora dos pulmões eleva a pressão no 

átrio esquerdo (AE). Isso faz com que um retalho unidirecional no lado esquerdo do 

forame oval, chamado septo primário, pressione a abertura, separando efetivamente os 

dois átrios. O que eleva ainda mais o fluxo sanguíneo para os pulmões, pois o sangue 

que entra no átrio direito não pode mais ignorar o ventrículo direito. Além disso, dentro 

de um ou dois dias após o nascimento, o canal arterial fecha, impedindo o sangue da 

aorta para a artéria pulmonar [25]. 
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 Se as alterações descritas acima não ocorrerem após o nascimento, podem 

ocorrer doenças cardíacas congênitas estruturais. Por exemplo, se o canal arterial 

permanecer aberto (ou patente), desencadeia-se posteriormente uma insuficiência 

cardíaca. Os tratamentos intervencionistas e/ou farmacêuticos geralmente são bem-

sucedidos na correção dessas condições. Essa alteração conhecida com PCA ou 

Persistência do Canal Arterial pode ser grande, deixando uma maior quantidade de 

sangue passar da aorta para a artéria pulmonar, ou pequena, deixando passar menos 

sangue [27]. 

 Rezende afirma que na maioria dos casos os defeitos cardíacos, são problemas 

estruturais causados por rupturas da sequência normal da embriogênese, como defeitos 

septais, atresia ou estenose de valvas, hipoplasia de câmaras ou alterações nas 

conexões cardíacas. Arritmias são mais raras e cardiomiopatias dificilmente estão 

presentes no nascimento [28]. 

 A Classificação Internacional de Doenças, 10ª Revisão (CID-10) listam 25 

códigos para CCs. Dessas diferentes formas de cardiopatias, as cianóticas são mais 

perceptíveis e diagnosticáveis, a sintomatologia evidente muitas vezes a olho nu, 

facilita a identificação mais precoce que as cardiopatias acianóticas [29]. 

 A tetralogia de Fallot (TF), CC cianótica, consiste em um defeito no 

desenvolvimento do septo infundibular, com as seguintes características: 1. A presença 

de uma CIV não restritiva. 2. desalinhamento do septo ventricular e cavalgamento da 

aorta inferior a 50% (dextroposição). 3. uma obstrução infundibular do trato de saída do 

ventrículo direito, muitas vezes associada com estenose valvar pulmonar ou Supravalvar 

Pulmonar e ramos. 4. hipertrofia do ventrículo direito [30].  

 Conhecidos como “blue babies” devido sua aparência cianótica à ectoscopia. Esta 

alteração é causada pelo shunt direto-esquerda devido à obstrução da via de saída do 

ventrículo direito VD, a pressão intraventricular direita aumenta paulatinamente e causa 

hipertrofia da musculatura, até que os níveis pressóricos do VD superam os do (VE) 

(fisiologicamente superior) e tanto sangue venoso como sangue arterial deixam o coração 

pela aorta. Como os pacientes são incapazes de aumentarem a perfusão pulmonar, eles 

apresentam baixa tolerância a exercícios físicos [5,31]. 

 A atresia tricúspide é uma malformação rara, que corresponde a 2.7% de todas as 

cardiopatias congênitas. Na clínica a sua prevalência é relatada de 1,1% a 3% em exames 

de necrópsia de cardiopatas congênita. Nessa patologia cianótica, decorrente da agenesia 

(ausência da conexão átrio ventricular direita) ou imperfuração da valva tricúspide, com 
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consequência de comunicação direta entre átrio e ventrículo direitos. Neonatos com 

atresia tricúspide dependem da presença de um defeito em nível do septo interatrial para 

sobrevivência, permitindo a passagem do sangue do átrio direito (AD) para o átrio 

esquerdo (AE). Na presença de estenose severa ou atresia pulmonar associada, a 

circulação sanguínea extra uterina passa a estar sujeita também da persistência do canal 

arterial, e estes bebês seguem com cianose extrema e deterioração do estado geral nos 

primeiros dias de vida, esse iminente risco de vida leva a necessidade de transferência 

para um centro de cardiologia pediátrica habilitado no manejo destas emergências [32]. 

 A outra CC cianótica é a TGV - Transposição de grandes vasos, é uma alteração 

estrutural do coração caracterizada, anatomicamente, por concordância atrioventricular e 

discordância ventrículo arterial [33]. A cianose evidencia a sua presença, e o seu 

prognóstico depende da presença de shunt, do grau de hipóxia tecidual e da capacidade 

do ventrículo esquerdo manter as pressões sistêmicas. Mesmo assim, a maioria dos 

pacientes com TGV não identificadas morrem nos primeiros meses de vida 

 Divido entre Retorno Venoso Anômalo parcial e total, o retorno anômalo parcial 

defeito raro, onde uma ou mais veias pulmonares transportam sangue do pulmão para o 

lado direito do coração, e não para o AE, como no coração normal. A veia ou veias 

pulmonares anômalas podem ser conectadas diretamente ao AD. Podem ocorrer delas 

estar conectados a uma das veias que transportam sangue pobre em oxigênio do corpo 

para o AD, como a veia cava inferior (VCI) ou a veia cava superior (VCS). Existem 

muitas variações dessa anomalia, que ocorrem em ambos os sexos com igual frequência 

[31]. Nesse defeito, as veias pulmonares, que transportam sangue oxigenado dos pulmões 

para o coração a fim de bombear para o corpo, são anômalas ou anormais em relação à 

maneira como retornam ao coração. 

 Existem variações nas formas dessa patologia, mas todas envolvem o sangue 

oxigenado dos pulmões sendo transportado pelas veias pulmonares de volta para o lado 

direito do coração, e não para o átrio esquerdo AE, como em um coração normal. O que 

significa que todo o sangue oxigenado é misturado com o sangue desoxigenado no AD. 

Para chegar ao corpo, o sangue deve atravessar um orifício no septo atrial, sendo está a 

forma total [31]. 

 Na forma mais frequente, as veias pulmonares são conectadas por um vaso à veia 

cava superior, que transporta sangue sem oxigênio de volta ao coração, e é conhecido 

como o tipo supracardíaco, geralmente não há obstrução com este tipo de veias anômalas. 

Na forma menos comum, as veias pulmonares podem estar conectadas à veia cava inferior 
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(infracardíaca) ou ao próprio átrio direito (intracardíaco). Também é possível que as veias 

sejam do tipo misto. Por exemplo, as veias do lado esquerdo podem retornar por uma via 

supracardíaca e as veias do lado direito por uma via infracardíaca [31]. 

 Também conhecida com Truncus arteriosus, o tronco arterial é uma alteração 

facialmente detectada na vida intra-utero, já que depende da identificação de um grande 

vaso cavalgando o septo trabecular. Referente a artéria pulmonar emergindo do coração 

e, nos casos de truncus tipo I ou II, rotineiramente detecta-se o tronco da artéria pulmonar 

originando-se da aorta ascendente. A valva truncal é muitas vezes anormal e pode ocorrer 

a presença de fluxo diastólico regurgitante [27]. 

 Na hipoplasia do coração esquerdo, a grosseira diminuição da cavidade 

ventricular esquerda é evidente. Durante o rastreamento ultrassonográfico obstétrico, a 

desproporção de tamanho dos ventrículos é geralmente detectada, com consequente 

encaminhamento da gestante para ecocardiografia fetal.  

 Tendo como fator de risco a presença de síndrome de Turner e a história familiar 

de cardiopatia congênita obstrutiva, como estenose aórtica, coarctação, interrupção do 

arco aórtico e a própria hipoplasia do coração esquerdo ainda outras alterações. Existe 

atresia aórtica e mitral, com uma aorta ascendente de calibre diminuto e ausência de fluxo 

anterógrado através das valvas aórtica e mitral. Geralmente, o forame oval é pequeno e 

restritivo. O fluxo da aorta ascendente é reverso, já que depende exclusivamente do canal 

arterial, que costuma ser grande. Indica se neste tipo de CC o acompanhamento 

ecocardiográfico fetal seriado, já que muitas vezes um exame realizado com menos de 20 

semanas pode mostrar apenas um VE de forma mais arredondada, endocárdio brilhante e 

com contração anormal e que, ao longo das próximas semanas de gestação, vai 

gradativamente mostrando o aparecimento dos sinais característicos da síndrome do 

coração esquerdo hipoplásico[27, 34].  

 Ressalta-se a importância do conhecimento precoce da hipoplasia do coração 

esquerdo, isso potencializa a busca por possíveis doadores para eventual transplante 

cardíaco neonatal, que é hoje o tratamento cirúrgico preferencial para esta situação. 

Embora a cirurgia de Norwood, constitua a única opção de tratamento, ela ainda apresenta 

resultados desanimadores a longo prazo, na maioria dos centros. O autor cita que uma vez 

obtido um doador compatível, se a maturidade pulmonar fetal o permitir, o parto pode ser 

realizado precocemente e o transplante realizado imediatamente [31].  

 A CIV é um defeito do septo ventricular, com ocorrência de 15-20% das 

Cardiopatia Congênitas. Pode ser classificada como perimembranosa - trabecular, de via 
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de entrada ou de via de saída (70%) nesse tipo parte do bordo é formado por tecido fibroso 

do septo membranoso; Muscular com percentual de (5-20%) atingindo todo o bordo 

muscular; Subarterial (5-30%) - parte do bordo está adjacente ao tecido fibroso das valvas 

arteriais. Nelas a dimensão do shunt é determinada pelo tamanho da CIV, quando a CIV 

é pequena (diâmetro <0,5cm/m²SC ) e pelo nível de resistência vascular pulmonar nas 

CIVs, assim, classificam-se em pequenas, moderadas e grandes. O tamanho pode ser 

reduzido e o fechamento espontâneo, nas CIVs perimembranosas trabeculares e 

musculares, obtendo 70 a 80% nas pequenas, e 30 a 40% na moderadas, e nas grandes 1 

a 6%. CIVs de via de entrada e as subarteriais não se fecham de modo espontâneo. Uma 

estenose infundibular pode se desenvolver em alguns casos e diminuir ou inverter o shunt. 

A hipertensão pulmonar é um comorbidade que pode se instalar nos primeiros meses de 

vida nas CIVs grandes, e diminui e posteriormente inverte a direção do shunt 

(direita/esquerda) ocorrendo geralmente na adolescência. 

 A CIA é a cardiopatia congênita mais frequentemente detectada na vida adulta, 

existem diferentes localizações, mas, a mais comuns são: 1 Ostium secundum: mais 

comum na região do forame oval; 2 Ostium primum localizada na parte inferior do septo 

interatrial adjacente a válvulas atrioventriculares. 3. Seio venoso: associada com 

anomalias na conexão das veias pulmonares com a veia cava superior direita ou AD [35].  

 O sangue oxigenado do AE, flui para o AD, como resultado do volume ocorre a 

dilatação do átrio e ventrículo direito. Esta patologia pode ser encontrada em crianças, há 

pacientes que quando diagnosticados passam por uma intervenção cirúrgica a fim de 

solucionar as alterações anatômicas, outros podem permanecer assintomáticos por muitos 

anos e a partir dos 40 anos apresentam alterações clínicas. Os sintomas mais comuns são: 

capacidades funcionais reduzidas, dispneia, arritmias supraventriculares, falência 

ventricular direita ou hipertensão pulmonar [30]. 

 Na estenose aórtica, a via de saída do coração para a aorta, que transporta sangue 

rico em oxigênio para o corpo, é obstruída. Conhecida comumente como estenose valvar, 

ocorre um estreitamento da válvula aórtica, causado pela fusão dos folhetos da válvula 

aórtica, pequenos ou muito grossos, fazendo com que a válvula não abra adequadamente. 

Uma forma mais típica é a válvula aórtica bicúspide, na qual a válvula possui dois folhetos 

em vez dos três normais [35]. Ocasionalmente, a obstrução não envolve a própria válvula 

aórtica, no entanto, consiste no estreitamento da passagem acima (supravalvar) ou abaixo 

(subvalvar). 
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 A estenose aórtica supravalvar ocorre geralmente em pacientes com síndrome de 

Williams. Ela pode estar associada a outros defeitos cardíacos congênitos, como um 

defeito do septo ventricular ou estenose mitral. Assim o VE, a principal câmara de 

bombeamento do coração, bombeia sangue rico em oxigênio através da válvula aórtica 

para a aorta, levando para os tecidos do corpo. Se a abertura da aorta estiver obstruída, 

como na estenose aórtica, o ventrículo esquerdo trabalhará mais para movimentar o 

sangue [36,37]. 

 Em casos mais graves, isso pode causar uma hipertrofia das paredes do ventrículo 

esquerdo, lesão no músculo cardíaco devido à redução do fluxo sanguíneo coronário, 

arritmia e morte súbita. 

 A outra extremidade do espectro é a estenose leve, geralmente envolve apenas 

uma válvula aórtica bicúspide. Como a estenose aórtica pode ser progressiva, mesmo a 

estenose leve deve ser acompanhada até a idade adulta. Da mesma forma, uma válvula 

bicúspide que pode permanecer não estenótica por décadas, e durante a 6ª e 7ª de vida 

desenvolver uma estenose grave. Os sintomas de estenose grave podem incluir angina, 

dispneia ao esforço ou desmaio. Alguns pacientes com válvula aórtica bicúspide também 

podem desenvolver dilatação da aorta. Na estenose aórtica subvalvar, poderá gerar uma 

insuficiência da válvula aórtica [37]. 

 Já a estenose pulmonar, a válvula e / ou a via de saída do VD para a artéria 

pulmonar estão obstruídas. Estenose pulmonar valvar significa que os folhetos, ou 

"retalhos" da válvula pulmonar, são anormais. Eles geralmente ficam espessados e não 

abrem completamente, causando um estreitamento no local em que o sangue atravessa a 

válvula do ventrículo direito para a artéria pulmonar. Além de não abrir completamente, 

os folhetos da válvula podem não fechar corretamente e vazar, permitindo um pequeno 

refluxo de sangue para o VD [34]. 

 Em alguns casos, a artéria pulmonar superior ao local de abertura da válvula pode 

ser estreitada (estenose supravalvar), ou a parte do VD que leva à válvula pulmonar pode 

ser estreita ou obstruída pelo excesso de tecido (estenose subvalvar ou infundibular). A 

diminuição da válvula pulmonar pode fazer com que o VD bombeie exercendo maior 

força para mover seu suprimento de sangue para a artéria pulmonar, elevando a pressão 

sanguínea no mesmo ventrículo, podendo resultar na hipertrofia de suas paredes [34, 36] 

 Umas das características da estenose pulmonar é o seu fluxo sanguíneo turbulento, 

uma vez que passa para a artéria pulmonar, nesta patologia o sopro está sempre presente, 

mesmo que a estenose seja leve. A estenose pulmonar pode interferir no bom 
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funcionamento do VD e, em casos extremos, levar à insuficiência ventricular. A criança 

com estenose pulmonar geralmente não apresenta sintomas, já as crianças com estenose 

grave podem apresentar taquipneia, desnutrição e exaustão [34]  

 A CoAo é uma das malformações cardiovasculares mais recorrentes, 

compreendendo cerca de 5% a 8% das cardiopatias, apropriando segundo as várias 

estatísticas, o 6° ou 7° lugar entre os defeitos, tendo predominância no sexo masculino 

sobre o feminino, numa proporção de 2 a 3:1[37]. A alteração obstrutiva localiza-se na 

união da croça com a aorta descendente (região ístmica – entre a artéria subclávia 

esquerda e o ductus arteriosus ou seu remanescente), podendo envolver em maior ou 

menor extensão o próprio arco aórtico [30].  

 Aproximadamente 30% dos recém-nascidos vivos com cardiopatia congênita 

crítica, recebem alta hospitalar sem o diagnóstico, e evoluem para choque, hipóxia ou 

óbito precoce antes de receberem o tratamento adequado [33]. 

 A tabela abaixo explana de forma sucinta o tratamento das principais cardiopatias 

congênitas supracitadas;  

Tabela 2 - Principais cardiopatias congênitas e tratamentos; 

TIPOS DE CARDIOPATIAS  

Acianóticas Tratamento Cianóticas Tratamento 

CIV 

 

Medicação 

/Cateterismo  

cardíaco/ cirurgia 

cardíaca 

TF/ T4F 

 

shunt de Blalock-

Taussig modificado*/ 

cirúrgia definitiva 

CIA Cateterismo  

cardíaco/ Cirurgia 

cardíaca aberta 

TRANSPOSIÇÃO 

DE GRANDES 

VASOS 

 

Cateterismo  

cardíaco/ Cirurgia 

cardíaca aberta 

PCA Medicação 

/Cateterismo  

cardíaco 

ATRESIA 

TRICUSPIDE E 

PULMONAR 

 

Colocação Shunt/ 

Cirurgia Hemi 

Fontan/procedimento 

de Fontan 

SINDROME 

HIPOPLASICA 

DO CORAÇÃO 

ESQUERDO 

Cirurgia de 

Norwood/ 

ESTENOSE 

PULMONAR 

GRAVE 

 

Cateterismo  

cardíaco/ Cirurgia 

cardíaca aberta 

Fonte: Cove Point Foundation, 2017. 
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 Mesmo sabendo que as malformações com insuficiência cardíaca e cianose são 

rapidamente detectadas e tratadas, não existe no momento, um consenso sobre o 

tratamento cirúrgico daquelas lesões como estenoses valvares discretas ou pequenas 

comunicações sem repercussão hemodinâmica [38]. A assistência aos RNs com suspeita 

de cardiopatia congênita requer cuidado especial no sentido de fornecer cuidados que 

visem evitar que haja deterioração clínica do paciente.  

 Estes pequenos defeitos podem, em médio ou longo prazo, produzir alterações 

anatômicas cardíacas com mudanças na estrutura e função do coração, devidas à própria 

evolução da doença ou a mecanismos deflagrados na tentativa de correção espontânea do 

defeito e ainda, facilitar a agressão por agentes infecciosos, agindo como lesões de alto 

risco para o desenvolvimento de endocardite infecciosa [39]. Estudos recentes, ressaltam 

os potenciais danos cerebrais causados aos portadores de cardiopatias, a insuficiência de 

oxigenação no corpo cardiopatias pode levar a danos de dimensões não mensuradas [40].  

 

1.3 FERRAMENTAS DIAGNOSTICAS DA DOENÇA CARDÍACA CONGÊNITA  

 

 É incontestável que nos últimos 30 anos ocorreu a revolução tecnológica dos 

exames de imagem. Os equipamentos de ultrassom de última geração permitem avaliar o 

coração fetal desde o primeiro trimestre de gestação [41]. 

 Embora o diagnóstico ultrassonográfico pré-natal preciso represente uma 

ferramenta essencial e potencial na detecção das CCs, a validade na identificação e o 

acesso a populações de baixo risco tem sido obstáculos no processo de identificação 

precoce e tratamento.  

 O diagnóstico de doenças cardíacas críticas durante o período fetal em países com 

um processo de triagem pré-natal estruturado, mostrou uma diminuição nos óbitos 

durante a fase neonatal [41]. 

 O conceito de rastreamento pré-natal das CCs, foi sugerido pela primeira vez em 

1985, quando era recomendada a incorporação da projeção de quatro câmaras na rotina 

ultrassonográfica obstétrica. Há mais de 25 anos, países europeus recomendam que o 

coração fetal seja examinado no momento da ultrassonografia obstétrica de rotina [42,43].  

 No entanto, após tantos anos de investimento em programas educacionais de 

treinamento, ainda é grande a variação regional nas taxas de detecção pré-natal das 

cardiopatias. As taxas de detecção global de cardiopatias fetais são bastante baixas (25%), 

sendo a França o país com melhor desempenho (48%), seguida pela Espanha (45%), 
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Alemanha (40%) e Inglaterra (35%). Muitos estudos mostraram que a taxa de detecção 

pré-natal de cardiopatias melhorou expressivamente com a expansão dos planos de corte 

para análise cardíaca, mas permanece bem abaixo de 50% e segue defasada comparada a 

outras formas de detecção de malformações congênitas no pré-natal [44] 

 

Ultrassonografia fetal  

 

 O desejo de vislumbrar os mistérios do corpo humano internamente, levou muitos 

cientistas ao longo dos séculos 19 e 20, desenvolver sondas e escopos para diagnóstico e 

tratamento de doenças utilizando as imagens.  Em um breve histórico, na medicina 

diagnóstica, o ultrassom foi utilizado pela primeira vez em 1940, na época, foi 

considerada a solução para todos os males. No de 1946, o médico inglês John Wild 

idealizou a utilização do ultrassom como um meio não-invasivo, com intuito de 

determinar o nível de ferimentos sofridos nos intestinos de pacientes. Wild, juntamente 

com outros pesquisadores foram os percussores em investigar tumores mamários através 

do ultrassom [45].  

 Em meados de 1957, que Douglas Howry e Dorothy Howry sua esposa, ambos 

médicos, foram considerados pioneiros na utilização da ultrassonografia para fim 

diagnóstico. Já em 1961, Richard Siemens Soldner, Walter Krause e colaboradores 

desenvolveram o sistema que deu origem ao equipamento Vidoson, aparelho testado, pela 

primeira vez em ensaios clínicos, em 1965, por pesquisadores na Universidade de 

Muenster [45]. 

 Essa inovação mudou completamente a prática da ultrassonografia por meio dos 

scanners, em tempo real, mais conhecidos como B-rápidos scanners, fabricados 

posteriormente pela Siemens Medical Systems da Alemanha. A Alemanha tem um 

importante papel na introdução da ultrassonografia na ginecologia e obstetrícia em 1966 

e 1968, os alemães Hofmann e Holländer Weiser publicaram o “Diagnóstico intrauterino 

do feto hidropisia universalis com ultrassom" sendo esse o primeiro estudo de literatura 

médica a descrever a o diagnóstico de uma malformação fetal por ultrassom [45,46].  

 Nas décadas de 60,70 e 80 o aparelho denominado Vidoson foi sendo utilizado 

em trabalhos científicos publicados a partir de muitos centros na Bélgica, na Itália, na 

Alemanha, em Viena e na América do Norte. Sua popularidade inicial, não foi baseada 

em sua qualidade de resolução de imagem, mas sim, na sua capacidade de propiciar a 
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visualização e o estudo dos movimentos, tais como o movimento cardíaco-fetal, os 

movimentos corporais graves e os movimentos respiratórios fetais  

 No ano de 1970, o primeiro 2D e modo M (máquina cardíaca ecográfica) foram 

desenvolvidos. Em 1972, eles foram capazes de publicar imagens 2D doppler das artérias 

femorais e das carótidas [45,46]. Em seguida na década de 1990, o campo alcançou alguns 

passos adiante, com imagens 3D e até 4D, em que o público poderia interpretar [47]. 

 No Brasil, o primeiro aparelho de ultrassom foi utilizado em Recife, em 1973, o 

médico Dr Paulo Costa, foi o primeiro a descobrir após um estágio na Espanha o potencial 

tecnológico da ultrassonografia através de um aparelho Vidoson [46]. 

 A evolução gradativa dos aparelhos de ultrassonografia permitiu e permite até os 

dias atuais a possibilidade de um diagnóstico precoce e um prognóstico a partir das 

alterações identificadas ainda na vida uterina.  

 Um diagnóstico pré-natal preciso de cardiopatia congênita complexa é crucial para 

determinar os planos cirúrgicos pós nascimento. Atualmente, a ultrassonografia pré-natal 

é o método preferido para diagnosticar malformações e anormalidades fetais; no entanto, 

sua precisão no diagnóstico de cardiopatia congênita complexa não é ideal [47] 

 Vários estudos têm estabelecido que a triagem de ultrassom de rotina na gestação 

não consegue identificar a maioria dos fetos com grandes defeitos cardíacas[48], mas, é 

imprescindível ressaltar que precisão do diagnóstico não independe da experiência e 

técnica do ultrassonógrafo; e para isso, alguns pesquisadores tem usado a simulação para 

ensinar o diagnóstico complexo de cardiopatia congênita, eles têm se empenhado a criar 

modelos experimentais a fim de aprimorar a técnica da ultrassonografia na investigação 

de cardiopatias  [49]. 

 A ultrassonografia morfológica, realizada no segundo trimestre da gravidez e a 

especialização contínua dos ultrassonografistas, favorecem a detecção das malformações 

congênitas, aumentando a sensibilidade diagnóstica. Em alguns estudos, a sensibilidade 

para detecção de anomalias fetais, abaixo da 24ª semana de gestação, foi de 93% para o 

sistema nervoso central, 45,2% para o sistema cardiovascular, 85,2% para o sistema 

gastrintestinal, 85,7% para o sistema urinário, 84,6% para o sistema músculo-esquelético 

e 95,2% para as outras anomalias encontradas. Assim, sugere-se que a ultrassonografia 

entre a 20ª e 22ª semanas de gestação pode detectar a maioria das anomalias congênitas 

[49]. 
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 Diante disso, é indicada que a validação do diagnóstico pré-natal de anomalias 

congênitas depende do órgão estudado, do equipamento e principalmente do 

ultrassonografista.  

 As suspeitas de anomalias cardíacas deverão ser detalhadamente avaliadas através 

do ecocardiograma fetal [50] 

 

Quadro 1. Tipos de ultrassonografia convencionais e procedimentos 

empregados por aparelhos. 

 

Tipos de Ultrassonografia Procedimento/ técnica empregada 

Ultrassom padrão: 

 

Ultrassom tradicional que utiliza um 

transdutor sobre o abdome para gerar imagens 

2-D do feto em desenvolvimento; 

Ultrassom avançado Semelhante ao de ultrassom padrão, tem como 

alvo um problema, ou suspeita e utiliza 

equipamento mais sofisticado. 

Ultrassom Doppler Procedimento de imagem que mede leves 

mudanças na frequência das ondas de 

ultrassom e que saltam fora objetos móveis, 

tais como as células sanguíneas 

Ultrassom 3-D Utiliza sondas especialmente concebidas e 

software para imagens 3-D do feto em 

desenvolvimento; 

Ultrassom dinâmico 4-D ou 3-D 

 

 

Utiliza-se scanners especialmente concebidos 

para olhar para o rosto e os movimentos do 

bebê antes do parto; 

Fonte: Amaral, 2012 (adaptado) 

 

Ecocadiografia fetal  

 

 A história da ecocardiografia fetal é extensiva e muitos doutores foram essenciais 

no desenvolvimento desta técnica. Em 1964 Xin-Fang Wang relatou a primeira 

ecocardiografia em modo M do coração fetal [41]. 
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 Triagem obstétrica a partir da ecocardiografia fetal foi criada para ter uma 

sensibilidade muito mais elevada na detecção de doença cardíaca congênita (DCC), do 

que para a exploração obstétrica de rotina, que incluiu inicialmente somente uma 

observação de 4 câmaras do coração; no entanto, mais recentemente, expandiu-se 

incluindo a avaliação dos tratos de saída. 

 Subsequente a técnica de ultrassonografia, a ecocardiografia fetal, utiliza ondas 

(ultrassom) para analisar anatomicamente o feto e a função cardíaca ajudando a avaliar 

suspeitas de defeitos cardíacos congênitos [44]. 

 É preciso enfatizar a importância de uma avaliação integral a gestante, anterior a 

ecocardiografia fetal; antes do início do exame recomenda-se que sejam obtidas 

informações a respeito da idade gestacional, da história obstétrica pregressa, de possíveis 

doenças maternas ou do uso de medicações de risco para cardiopatia fetal e a indicação 

do exame. Essa informação orienta o cardiologista quanto ao risco para anomalias 

cardíacas. 

 Quanto ao equipamento utilizado, este pode ser específico para ecocardiografia 

ou para ultrassonografia, desde que tenha um programa para coração 

fetal/ecocardiografia. Transdutores convexos (ultrassonografia) ou setoriais 

(ecocardiografia) permitem a obtenção de boas imagens, contudo a maioria dos 

transdutores convexos não dispõe de Doppler contínuo, que pode ser útil em casos de 

estenoses ou refluxos valvares. Os transdutores volumétricos permitem uma melhor 

visualização da imagem bidimensional em gestantes obesas e em exames realizados no 

primeiro trimestre gestacional, mas não são cogentes para a prática diária, sendo 

considerados tecnologia sofisticada e com aplicação restrita devido à sua inviabilidade 

em maior parte dos centros [44].  

 A partir de 18 semanas, todas as estruturas cardíacas podem ser avaliadas pelo 

ecocardiograma. Por isso, está é a idade gestacional inicial na qual o ecocardiograma deve 

ser realizado. Contudo, com a relação à imagem, considera-se que as melhores imagens, 

são obtidas entre 24 e 28 semanas, quando o coração já apresenta dimensões maiores, o 

feto se movimenta bem e os ossos não representam uma significativa barreira ao 

ultrassom [44,45].  

 A avaliação prévia do coração pode ser realizada seja pela via transvaginal como 

pela transabdominal após a 14ª semana; geralmente é recomendada às gestantes com alto 

risco para cardiopatia fetal, especialmente quando a triagem do primeiro trimestre é 

alusiva a anomalia cardíaca [44]. 
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 Os avanços na definição da imagem com o desenvolvimento de transdutores da 

elevada-frequência, têm permitido a detecção precoce de CCs no 1º e 2º trimestre 

gestacional, incluindo aqueles especializados para a imagem latente transvaginal, além 

disso, tem favorecido um aumento na detecção de patologias extra cardíacas em idades 

gestacionais mais avançadas [51,52] 

 Entretanto, as avaliações segmentares detalhadas ainda são possíveis na maioria 

dos fetos, particularmente em 12 a 16 semanas de gestação, com o auxílio de Doppler 

colorido. Nessas idades gestacionais mais precoces, o crescimento do coração fetal e das 

grandes artérias é mais acelerado do que em idades gestacionais posteriores; assim, o 

potencial para avaliar detalhes anatômicos melhora significativamente cada semana. 

Dadas as limitações na resolução da imagem com potencial para detectar lesões cardíacas 

mais sutis e o potencial para a progressão de lesões indetectável na gestação anterior, é 

recomendado que se repita a avaliação de todas as gravidezes avaliadas antes de 15 a 16 

semanas gestacionais [53]. 

 Diferentemente do que se preconiza para o rastreamento obstétrico de 

malformações cardíacas, a ecocardiografia fetal deve constar todas as projeções possíveis 

e não apenas dos planos transversais como dos longitudinais do feto, permitindo 

diferentes visões das mesmas estruturas, para que todos os detalhes anatômicos possam 

ser examinados [44]. 

 Contudo a ecocardiografia fetal em mãos experientes possibilita detectar até 90% 

de doenças arteriais coronarianas grave em populações de baixo risco [40]. Essa técnica 

não invasiva de ecografia fetal, viabiliza condutas salvadoras para o concepto antes e em 

curto prazo após o nascimento [25].  

 

Teste do Coraçãozinho como ferramenta de triagem neonatal; 

 

 Para melhorar a detecção oportuna da doença cardíaca congênita, vários 

pesquisadores propuseram que a oximetria de pulso fosse considerada uma modalidade 

complementar ao exame físico do recém-nascido. A oximetria de pulso (OP) é um 

instrumento viável para a triagem das cardiopatias congênitas críticas, pois apresenta 

melhor custo benefício para a implantação em unidades de saúde, além de deter uma 

capacidade considerável na detecção precoce de cardiopatias em neonatos cardiopatas. 

 A OP foi desenvolvida no início dos anos 70, com base nos diferentes espectros 

de absorção entre hemoglobina desoxigenada. O mecanismo de captação da saturação do 
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Oxigênio se desencadeia a partir da hemoglobina desoxigenada que absorve a luz em a 

faixa vermelha (600 a 750 nm), enquanto hemoglobina oxigenada absorve luz na faixa de 

infravermelho (850 a 1000 nm). A proporção de absorção da luz nesses 2 comprimentos 

de onda correlaciona-se com a saturação da hemoglobina nos capilares, deste modo, a OP 

tem o potencial para identificar hipoxemia [54].  

 O Teste do Coraçãozinho possui sensibilidade de 75% e especificidade de 99%. 

Com isso, algumas cardiopatias críticas podem não ser detectadas, um exemplo é a 

coarctação da aorta. Entretanto, a realização da triagem neonatal não reduz a importância 

de um exame clínico minucioso [55] 

 Comumente utilizada dentro de unidade de terapias intensivas neonatais, na 

avaliação pediátrica e departamentos de emergência, a OP foi proposta como um 

complemento da avaliação do recém-nascido na sala de parto. Já fora proposto por alguns 

pesquisadores que OP fosse considerada um sinal equivalente em importância ao pulso, 

respirações e pressão arterial. 

 No entanto, sabe-se que o uso contemporâneo da oximetria de pulso já contribuiu 

para aumentar o reconhecimento de cardiopatias congênitas doença em neonatos [54]. 

 No final de 2013, a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 

(Conitec) recomendou a incorporação da Oximetria de Pulso – Teste do Coraçãozinho – 

como ferramenta de triagem neonatal, de forma universal pelo SUS, no âmbito da 

implementação da Rede cegonha. No ano de 2014 o Ministério da Saúde publicou a 

Portaria nº 20/2014 recomendou juntamente com a Rede Cegonha a realização do teste 

do coraçãozinho à todo recém-nascido [56], entretanto, até o momento o Teste do 

Coraçãozinho efetivamente não faz parte do Programa Nacional de Triagem Neonatal 

(PNTN), evidenciando a necessidade de se definirem estratégias para a implementação 

do diagnóstico precoce da cardiopatia congênita e consequente redução da mortalidade 

neonatal.  

 Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria [57], é proposto que a aferição da 

saturação de O2 no teste do coraçãozinho, seja realizada entre 24 e 48h de vida no 

membro superior direito e em um dos membros inferiores. O teste deve ser realizado em 

todos os recém-nascidos > 34 semanas de idade gestacional. Se a saturação (SpO2) for 

abaixo de 95% ou existir uma diferença ≥ 3% entre o membro superior direito e o membro 

inferior, uma nova medida deve ser realizada em uma hora, a fim de desprezar fatores que 

podem afetar a leitura do teste (movimento, choro, extremidades frias, tremores, 

luminosidade intensa do ambiente)  
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 Caso a SpO2 persista < 95% ou a diferença entre os membros for ≥ 3%, o bebê 

deve realizar um ecocardiograma e não ter alta da maternidade até que se esclareça o 

diagnóstico. Havendo necessidade, o neonato deverá ser encaminhado para um serviço 

de referência em cardiologia pediátrica para descartar cardiopatia congênita grave [58].  

 Com relação aos benefícios da OP, tem sido evidenciado que ela é mais efetiva 

que o exame clínico na identificação de neonatos com CC, além de ser mais cogente e 

mais acessível que a triagem neonatal por ecocardiograma. Estudos realizados com um 

considerável número de neonatos demonstram que mesmo que novos estudos sejam 

realizados será pouco provável que os achados sejam diferentes [58]. 

 A aceitabilidade na adesão do teste pela equipe de profissionais de saúde, dos pais, 

e o custo benefício, são importantes evidências da facilidade da realização antes da alta 

hospitalar. 

 Contudo, havendo alteração no teste deve ser realizado imediatamente o exame 

de ecocardiograma transtorácico. No entanto a realização OP desassociada ao exame 

físico é ineficaz na detecção de cardiopatia críticas [59].   

 

Ecocardiografia transtorácico  

 

 A ecocardiografia transtorácica (ETT) pode ter grande utilidade uma vez que 

permite avaliar tanto a estrutura como a função cardíaca, sendo um exame seguro e de 

fácil realização [60] 

 Por ser um método não invasivo, o ecocardiograma (ECO) não apresenta risco aos 

neonatos, contudo, incorre em custos significativos. Na pediatria e neonatologia é 

indicado que o ECO seja realizado por ultrassonografistas cardíacos pediátricos e 

interpretado por cardiologistas especializados capacitados neste campo para evitar 

negligenciar doenças cardíacas congênitas. 

 Está comprovada maior probabilidade de erros quando essa avaliação não é 

realizada por especialistas [61]. 

 Nas indicações da ecocardiografia para o grupo de pacientes recém-nascidos deve-

se levar em conta a fisiologia cardiovascular de transição do feto para a fase pós-natal, 

assim como a frequente coexistência de doenças pulmonares que são os principais 

indicativos de investigação para cardiopatia congênita em neonatos [62]. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar os fatores associados às cardiopatias congênitas em recém-nascidos; 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar características sociodemográficas das genitoras de neonatos com as 

malformações cardíacas congênitas; 

•  Identificar o perfil clínico das genitoras e recém-nascidos com as 

malformações cardíacas congênitas;  

• Identificar a prevalência de recém-nascidos com cardiopatias congênitas;  

• Conhecer o desfecho e custo da internação dos recém-nascidos com 

cardiopatias congênitas; 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA  

 

 Trata-se de um estudo epidemiológico, de recorte transversal, com abordagem 

quantitativa. Realizado por meio da análise de prontuários de genitoras e neonatos, em 

uma maternidade pública que atende gestantes de baixo à alto risco, e que presta 

assistência a toda a população de Mossoró e cidades circunvizinhas da região Oeste do 

estado do Rio Grande do Norte.  

 A pesquisa visa através de um recorte temporal, analisar os fatores associados 

às CCs em neonatos. 

 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

 

 O município de Mossoró-RN pertence à mesorregião do Oeste Potiguar, 

situado a uma distância de 285 km a noroeste da capital do Estado do Rio Grande do 

Norte. Ocupa uma área de 2.099,333 km² e uma população estimada em 2018 de 

294.076 habitantes, possui uma taxa de urbanização de 91,31% apresentando um 

intenso crescimento econômico e de infraestrutura, tendo um dos maiores PIB per 

capita da região [62]. 

 A Maternidade Almeida Castro, denominada Associação de Proteção e 

Assistência a Maternidade e a Infância de Mossoró (APAMIM) caracteriza-se como 

instituição filantrópica, atualmente administrada por uma junta interventora, 

classificada como única maternidade de assistência pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) em Mossoró/RN. Vinculada a Rede Cegonha, a instituição possui 168 leitos 

para usuários do (SUS), sendo 32 leitos de alojamento conjunto, 10 para gestantes de 

alto risco em processo de habilitação; 17 leitos de Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal habilitados; 13 leitos de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal - 

Convencional, 18 de Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal - Canguru ; 08 

leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto habilitados, com um média de mais de 

400 partos mês [62]. Reconhecida pelo Ministério da Saúde, como Hospital Amigo da 

Criança e da Mulher a maternidade, de acordo com a Portaria-SEI nº 1561, de 15 de 

agosto de 2019 é referência em gestação de baixo a alto risco para a 2ª região, 6ª região, 

8ª região, parte da 4ª região (Santana do Matos) e da 3ª região (Afonso Bezerra). O que 
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define uma pactuação baseada na rede de atenção à saúde, o município de Mossoró 

assisti e garanti a assistência materno-infantil a 61 municípios. 

 A maternidade constitui-se como um ponto estratégico da Rede de Atenção à 

Saúde (RAS), oferecendo assistência às gestações de alto risco, de forma articulada 

com as demais unidades de saúde da rede, regulada através dos sistemas de regulação 

municipal e estadual. Contudo, assim como fica evidente neste estudo, assisti também 

gestantes de municípios não pactuados, que por alguma fatalidade são encaminhadas 

sem regulação para assistência de urgência.  

 Apesar da abrangente assistência da instituição às parturientes e neonatos do 

município e de cidades circunvizinhas, com relação assistência cardiológica à neonatos 

portadores de afecções cardíacas temos ainda um longo caminho a percorrer, pois 

município não dispõe de serviço médico especializado em cardiologia neonatal e 

pediátrica, bem como nenhuma assistência cirúrgica à neonatos cardiopatas. 

 

3.3 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS E VARIÁVEIS  

 

 Foram inclusos na pesquisa genitoras e recém-nascidos, nascidos e/ou internos 

na Maternidade Almeida Castro, diagnosticados com malformação cardíaca congênita, 

e classificadas como cianóticas ou acianóticas com ou sem repercussão hemodinâmica. 

Foram excluídos do estudo os neonatos que apresentaram como alteração cardíaca o 

Forame Oval Patente sem repercussão hemodinâmica, condição fisiológica normal nos 

primeiros dias de vida e desconsiderada pela (ECLAMC) Estudo Colaborativo Latino-

americano de Malformações Congênitas, uma cardiopatia congênita quando 

identificada em recém-nascidos com pesos menores que 2.500 Kg [63]. Ainda 

prontuários incompletos e fichas institucionais não preenchidas, fichas secundárias 

como DNV incompletas, necessitaram ser eliminados do estudo.  Ademais, a partir 

da autorização da gestão e diretoria da instituição iniciou-se a busca pelos prontuários 

das mães e dos neonatos nascidos nos anos de 2016 -2018 acometidos pela DCC. 

Justificamos o recorte temporal pelo fato da instituição ter iniciado os serviços de 

exames Ecocardiograma Transtorácico em meados do ano de 2015. 

 Dados da Vigilância Epidemiologia da instituição mostram que nos anos de 2016 

– 2018 houveram 17.406 nascidos vivos, sabendo que esta pesquisa abrange todos os 

neonatos nascidos ou admitidos na instituição acometidos por cardiopatia congênita, não 

realizou-se cálculo amostral. 
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 A investigação, deu-se pela busca de arquivos de exames ecocardiográficos 

transtorácico dos neonatos cardiopatas, de livros de admissões dos setores de 

internamento (UTIN, UCIN Co e UCIN Ca) e livros atas com identificação das genitoras 

de neonatos que realizaram teste do coraçãozinho, após a identificação dos partícipes a 

partir dos critérios supracitados, buscou-se os prontuários retidos no setor de arquivo da 

instituição, os quais estão organizados em caixa arquivo,  por ordem alfabética, mês e ano 

de internamento. A partir dos exames de ecocardiograma identificamos no ano de 2016: 

111 RNs; 2017: 60 e 2018:64 RNs. A identificação dos RNs com teste do coração alterado 

revelou a no ano de 2016: 2 RNs, 2017: 41 RNs, e 2018 com 65 RNs, vale salientar que 

os RNs que realizaram teste do coração precisaram passar por uma segunda etapa de 

avaliação dos prontuários e exames de ecocardiograma identificando a presença de 

cardiopatia congênita. Essa etapa foi umas das mais complexas devido à dificuldade de 

localização de diversos prontuários, além da ausência de documentos importantes para 

obtenção dos dados.  

 Portanto, a população do estudo obtida a partir da investigação foi de 134 

neonatos; estes prontuários foram consultados dentro do período de Janeiro a Setembro 

de 2019, assim a Tabela 3 abaixo retrata o número geral de recém-nascidos, nascidos e 

internos na maternidade e a distribuição dos partícipes nos respectivos anos investigados: 

 

Tabela 3 – Distribuição anual dos neonatos nascidos vivos/internos e neonatos 

participes. Mossoró, 2018. 

Anos Nº de Neonatos Nascidos  

(Mossoró)  

Nascidos 

(Outras regiões) 

Cardiopatas  

2016 4.446 2.215 2.231 53 

2017 6.201 3.066 3.135 52 

2018 6.759 3.123 3.662 29 

TOTAL 17,406 8.404 9,028 134 

Fonte: Núcleo de Educação Permanente em Saúde do NEPSHMAC. Maternidade Almeida Castro, 2018 

 

 A população composta por 134 prontuários/partícipes, foi identificada por ordem 

numérica, garantindo o sigilo a identidade do participante. Isentando-os de qualquer 

forma de violação a identidade. Igualmente a presente pesquisa seguiu todos os princípios 

e especificações da CNS 466/12 e CNS 510/16. 
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 A coleta foi norteada por um formulário (Apêndice 1) específico, construído a 

partir da literatura estudada e das variáveis investigadas na pesquisa. As informações 

coletadas foram delineadas a partir dos dados das puérperas e dos neonatos/lactentes 

portadores DCC. O instrumento dividido em 2 grandes grupos Genitoras e Neonatos, e 

subdividido em 4 categorias foi organizado da seguinte forma: Identificação e aspectos 

socioeconômico (8 questões); Dados relacionados ao pré-natal (4 questões) , parto e pós 

parto (5 questões); Dados relacionados aos recém nascidos (1 questão); Característica da 

doença (3 questões), síndromes e doenças associadas (1 questão), exames e internamento 

(6 questões). Investigou-se as seguintes variáveis (Quadro 2): 

 

3.4 MÉTODOS DE ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 Para obtenção dos dados primários seguiu-se a sequência de investigação em 

fichas de internamento das genitoras, e histórico de parto das genitoras, dados de 

Declaração de Nascidos Vivos (DNV) (Anexo 1), e Folha de Rosto/exames (Anexo 2).  

 Após a coleta dos dados primários foram realizadas análises estatísticas a partir 

do programa de software SPSS® Statistical Package for the Social Sciences, versão 

25.0 (SPSS inc, chicago, il, EUA ). Após a estruturação final do banco de dados 

realizou-se uma análise descritiva verificando valores de frequência simples e teste T  

dos dados relativos às variáveis sociodemográficas e gravídicas das puérperas e dos 

neonatos.  

 Para a avaliação da prevalência, o parâmetro utilizado foi a fórmula:  

 

 

(P) - Taxa de prevalência  

(NPD) - Número de pessoas com a doença  

(PR) - População em risco  

 

 A análise procedeu-se com teste bivariado de Qui-quadrado e Fisher, foi 

utilizado o teste de Wald para analisar a significância dos coeficientes da equação 

logística; o teste de Omnibus para analisar a significância do modelo desenvolvido, o 

teste Qui-quadrado/Fisher e de Hosmer e Lemeshow, para avaliar a diferença entre as 

frequências esperadas e observadas, o R2 de Nagelkerke, para calcular a capacidade 
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de determinação do modelo e o logaritmo da razão de máxima verossimilhança (-2 log) 

para avaliar a capacidade de predição do modelo. Valores de p<0,20 na análise 

bivariada e apenas p<0,05 para o modelo logístico, ao final os com p≤0,05 foram 

considerados significantes. 

  

3.5 ASPECTOS ÉTICOS  

 

 Este estudo é resultado do projeto de pesquisa “FATORES ASSOCIADOS ÀS 

CARDIOPATIAS CONGÊNITAS EM RECÉM NASCIDOS”, vinculado Universidade 

do Estado do Rio Grande do Norte – UERN; submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) 5294 - UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte , via Plataforma 

Brasil, com o número do parecer 2.679.062 (Anexo 3), CAAE: 82893518.4.0000.5294. 

Vale salientar que esta fase de avaliação pospor-se a autorização da Maternidade Almeida 

Castro por meio da diretora e do Núcleo de Educação Permanente em Saúde do 

NEPSHMAC da instituição.  

 Diante do instrumento de pesquisa utilizado e do método de coleta de dados, os 

riscos previsíveis envolvidos na participação dos sujeitos foram mínimos, pois o sigilo 

e seguridade dos dados coletados foram princípios norteadores da pesquisa. Deste 

modo a coleta de dados foi realizada em sala isolada do setor de arquivo da unidade 

hospitalar, durante a coleta prezou-se pelo anonimato dos participantes, 

confidencialidade das informações, garantindo a esses a certificação que os dados 

serão utilizados apenas para fins científicos. 
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Quadro 2 – Quadro de resumo das variáveis do estudo, Mossoró – RN, 

2020. 

 

Esferas/ Domínios Variáveis Unidade de Medida 

Sociodemográficos 

- Idade da genitora 

 

- Município de residência – 

 

- Cor 

 

 

- Profissão 

 

- Grau de escolaridade 

 

 

- Estado civil 

 

Idade em anos completos de vida 

 

Estados e Mesorregiões  

 

(auto-declarada - seguindo 

parâmetros de avaliação do IBGE) 

 

Rurais e Urbanas 

 

Anos de estudo 

 

 

Com união estável e Sem União 

estável  

Internação 
- Vínculo de internamento na 

Instituição 

Convênio responsável pelo 

internamento 

Histórico 

gestacional e 

doenças pregressas 

- Doenças anteriores à gestação 

 

- Doenças gestacionais (TORCHS ) e 

Complicações gestacionais 

 

- Toxicodependência e Medicamentos 

 

- Tipo de parto 

 

- GPA 

 

- Consultas na gestação 

 

- Números de USG 

 (Ultrassonografia ) 

 

- Antecedentes familiares de 

cardiopatias 

Doenças pregressas 

 

Doenças gerais e específicas da 

gestação 

 

Uso de drogas e medicamentos 

 

Parto normal / cesárea 

 

Primíparas e Multíparas 

 

Número de consultas  

(recomendado pelo MS) 

 

Número de USGs 

(recomendado pelo MS) 

 

Parentes com cardiopatias 

Neonatos/ Lactentes 

Esferas/ Domínios Variáveis Unidade de Medida 

 

 

 

Classificação do 

Neonato/ medidas 

antropométricas 

 

 

 

 

 

 

- Idade gestacional (IG) 

- Peso ao nascer 

 

- Apresentação 

- Sexo do RN 

- Classificação - RN (Peso/ IG) 

- Apgar 

- Medidas Antropométricas 

Idade em semanas gestacional 

Peso em gramas 

(≤2,500 Kg ou> 2,500 Kg) 

Cefálica/Podálico ou pélvico 

Masculino/Feminino 

PIG/AIG/GIG 

Número  ≤7 ou >7 

Comprimento em cm 
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Esferas/ Domínios  

(continua) 

Variáveis Unidade de medida 

Dados Clínicos 

/Diagnósticos e 

tratamentos 

- Diagnóstico do ECO e exames 

complementares 

- Tipo de cardiopatia 

 

- Patologias e síndromes associadas 

- Intervenção: Tratamento clínico, 

medicamentoso e/ou cirúrgico 

(Drogas de alto custo - 

prostaglandina) 

Definição da cardiopatia 

 

classificação de cardiopatia  

 

Doenças e síndromes 

 

Tratamento clínico/ medicamentoso 

ou cirúrgico 

 

Internamento/ 

transferência e 

custo 

-Tempo de internamento 

 

- Desfecho do caso 

 

- Transferência  

 

- Custo do internamento 

 

- Convênio 

Dias de internamento (Tempo 

médio) 

 

Alta/ transferência /óbito. 

 

Dias para transferência (Tempo 

médio) 

Valor em reais 

 

SUS/ Plano de Saúde 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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4. RESULTADOS  

 

4.1. ANÁLISE DESCRITIVA SIMPLES, PERCENTUAL E TESTES T DAS 

VARIAVEIS DO ESTUDO; 

 Os dados digitados em planilha eletrônica foram transferidos para o programa 

estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 25.0 sendo expressos 

em valores de média ± desvio padrão, mínimos e máximos, bem como frequência simples, 

porcentagem e o teste T para avaliar se havia diferença significativa entre as médias de 

duas amostras.  

 Foram obtidos o (n=134) partícipes, na tabela 4 pode-se observar a caracterização 

da amostra a partir de algumas variáveis sociodemográficas, referentes às genitoras de 

neonatos cardiopatas. Tendo como objetivo mostrar como as variáveis se comportam em 

relação às condições sociais maternas.  

Tabela 4 – Valores de frequência simples e teste T a partir das variáveis 

sociodemográficas, profissionais e de atividades de vida diária das genitoras, Mossoró – 

RN, 2020. 

VARIÁVEIS Freq. % p- valor  

Raça    

Branca 41 30,6 

0,000 Preta 02 1,5 

Parda 88 65,7 

Dados omissos  03 2,2  

Estado civil    

Sem união estável 64 47,8 
0,00 

União estável 70 52,2 

Escolaridade    

≤13 anos 50 85,8  

>13 anos  17 12,7  

Dados omissos  02 1,5  

Profissão    

Rural 52 38,8 
0,000 

Urbana 82 61,2 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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 Apesar de realizar a coleta dos dados brutos das genitoras, ao avaliar a variável 

estado civil optou-se por identificar as genitoras que dispunham ou não de união estável. 

 Quando avaliado o grau de escolaridade nenhuma genitora se classificou como 

analfabeta, e os níveis de escolaridade incompletos foram anexados as classes 

correspondentes independentes da completude.  

 Ao avaliar a idade obteve-se a média e desvio de (26,43±7,25), sendo a idade 

mínima de 13 e máxima de 44 anos, se constituindo estes dois (02) como outliers do 

estudo.  

 Quanto a localização geográfica não houve diferença significativa em relação aos 

estados de residência das genitoras, a figura 1 abaixo mostra a divisão dos municípios e 

frequência das cardiopatias congênitos nas mesorregiões.   

 Todas as genitoras possuíram como vínculo institucional o Sistema Único de 

Saúde. 

Tabela 5- Análise da frequência dos estados e mesorregiões de residência das genitoras, 

Mossoró – RN, 2020. 

VARÍAVEIS Freq. % 

Mesorregiões potiguar   

Oeste potiguar 128 94,4 

Central potiguar 06 4,8 

Mesorregião Cearense   

Jaguaribe 01 0,8 

Total 134 100 

   

Fonte: Dados da Pesquisa.  

 

No entanto, a pesquisa evidenciou que genitoras de (40) municípios receberam a 

assistência ao parto e tratamento dos RNs na Maternidade pública de Mossoró-RN, 

contudo apenas (01) município é pertencente ao estado do Ceará.  

A tabela 6 abaixo demonstra a via de parto predominante, bem como histórico 

gravídico e hábitos de vida das genitoras. Estimou-se que (38,8%) das genitoras eram 

primíparas, sendo o restante constituído de mulheres multíparas. A variação da frequência 

das gestações foi de 01 a 07 gestações. Nenhuma das genitoras foram classificadas como 
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cardiopatas, nem informaram ocorrência de cardiopatias congênitas de gestações 

anteriores. Quando investigado a presença de cardiopatias em parentes de 1º e 2º grau, 

nenhum dos prontuários detinham essa informação.  

 

Tabela 6 – Análise dos valores das frequências, percentuais e teste T do 

histórico de saúde e dados gestacionais das genitoras dos RNs com cardiopatias 

congênitas, Mossoró – RN, 2020. 

VARIÁVEIS Freq. % p-valor  

Tipo de parto    

Cesárea 94 70,1 
0,000 

Normal 40 29,9 

Apresentação do feto    

Cefálica 119 88,8 

0,000 Pélvica ou Podálica 14 10,4 

Dados omissos 01 0,7 

Tipo de gestação    

Gemelar 11 8,2 
0,000 

Única 123 91,8 

Tabagismo    

Não 125 93,3 
0,000 

Sim 09 6,7 

Etilismo    

Não 129 96,3 
0,000 

Sim 05 3,7 

Drogas ilícitas    

Não 131 97,8 
0,000 

Sim 02 1,5 

Dados omissos 01 0,7  

Medicamentos    

Não 106 79,1 
0,000 

Sim 28 20,9 
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VARIÁVEIS Freq. % p-valor 

Vícios    

Admite 11 8,9  

Nega 113 91,1  

Fonte: Dados da Pesquisa.  

 

 As medicações descritas nos prontuários correspondiam a medicamentos para 

tratamentos de doenças relacionadas alterações ocorridas no período gestacional e 

doenças crônicas pregressas, as medicações referidas foram: reguladores hormonais, 

antibióticos, anti-hipertensivos, hipoglicemiantes, corticoides para amadurecimento 

pulmonar dos neonatos.  

 Obteve-se através dos dados a média de exames ultrassonográficos durante a 

gestação como mostra a tabela abaixo.  

 

Tabela 7 – Análise descritiva do número de exames de USG e consultas 

realizadas durante o período gestacional, Mossoró – RN, 2020. 

 

VARIÁVEIS 

MÉDIA E DESVIO MÍNIMO MÁXIMO 

   

Número de USG 2,17 ± 1,23 01 07 

Número de Consultas 4,24±2,93 01 15 

Fonte: Dados da Pesquisa.  

 

A análise das patologias maternas durante a gestação, deu origem a tabela 8, ao 

aplicar o teste t para essas variáveis todas apresentaram um p-valor de 0,000.  

Tabela 8 – Análise descritiva das Patologias maternas e intercorrências gestacionais, 

Mossoró – RN, 2020. 

DOENÇAS E INTERCORRÊNCIAS 

GESTACIONAIS 
freq. % 

Infecção urinária 53 39,5 

Ameaça de parto prematuro 28 20,8 

Pré-eclâmpsia 28 20,8 
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DOENÇAS E INTERCORRÊNCIAS GESTACIONAIS Freq. % 

Ruptura de membrana 21 15,6 

Hipertensão 17 12,7 

Diabetes gestacional 17 12,7 

Oligohidrâmnio 15 11,1 

Diabetes 08 5,97 

Sangramento 07 5,22 

Eclâmpsia 05 3,73 

Sífilis 04 2,98 

Polihidrâmnio 05 3,73 

Rubéola 03 2,23 

RCIU 03 2,23 

Toxoplasmose 02 1,50 

Citomegalovirus 01 0,74 

Fonte: Dados da Pesquisa.  

 

 Ao identificar os neonatos cardiopatas congênitos obtivemos os dados explanados 

na tabela 9 abaixo, a variável sexo não apresentou diferença significativa.  

Tabela 9 – Valores de frequência simples e porcentagem dos dados de 

classificação e sexo dos RNs cardiopatas, Mossoró – RN, 2020. 

VARIÁVEIS Freq. % 

Classificação do peso /IG RN   

AIG 95 70,9 

GIG 13 9,7 

PIG 26 19,4 

Sexo do recém-nascido   

Feminino 64 47,8 

Masculino 70 52,2 

Fonte: Dados da Pesquisa.  

 

 No tocante a idade gestacional IG, a tabela abaixo mostra uma maior frequência 

de cardiopatia em neonatos prematuros. Avaliou-se a vitalidade ao nascer verificando a 

inferência das cardiopatias na condição hemodinâmica no momento do nascimento.  
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Tabela 10 - Estatística descritiva da Idade gestacional, vitalidade ao nascer e medidas 

antropométricas dos neonatos cardiopatas congênitos, Mossoró – RN, 2020. 

VARIÁVEIS 
MÉDIA E DESVIO  MÍNIMO MÁXIMO 

   

Idade Gestacional do RN 

(Semanas Gestacionais) 
33,78 ± 4,38 24 41 

Peso do RN (Kg) 2,25 ± 1,07 0,740 4,88 

Perímetro Cefálico do RN (cm) 31,04 ± 4,27 20 38 

Perímetro Torácico do RN (cm) 28,79 ± 4,81 19 38 

Comprimento/Altura RN (cm) 42,99 ± 5,78 22 52 

Apgar 1º minuto ,,, 7,19 ± 2,16 02 09 

Apgar 5º minuto 8,42 ± 1,33 01 10 

Fonte: Dados da Pesquisa.  

 

 A avaliação dos tipos de cardiopatias congênitas revelou que 127 neonatos 

(94,8%) cardiopatas se classificaram em cardiopatias acianóticas e 7 (5,2%) classificaram 

em cardiopatias mais complexas. Quando avaliadas a presença de repercussão 

hemodinâmica causada pelas cardiopatias 30 (22,3%) apresentaram esse tipo de alteração, 

104 (77,6%) não apresentaram. 

 

Tabela 11 – Valores de frequência simples e teste T das CCs, dos neonatos assistidos, 

na Maternidade Almeida Castro, no período de 2016 e 2018, Mossoró – RN, 2020. 

VARIÁVEIS Freq. % p-valor 

Diagnóstico de ECO    

CIA    

Sim 130 97,0 
0,000 

Não 4 3,0 

CIV   

Sim 15 11,2 
0,000 

Não 119 88,8 

PCA 
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VARIÁVEIS Freq. %  

Sim 32 23,9 
0,000 

Não 102 76,1 

T4F   

Sim 02 1,5 
0,000 

Não 132 98,5 

Truncus arterioso   

Sim 01 0,7 
0,000 

Não 133 99,3 

Atrésia Tricúspide e 

pulmonar 
 

 

Sim 

Não 

02 1,5 
0,000 

132 98,5 

Estenose pulmonar leve    

Sim 05 3,7 
0,000 

Não 129 96,3 

Ventrículo Único    

Sim 01 0,7 
0,000 

Não 133 99,3 

Estenose pulmonar grave    

Sim 01 0,7 
0,000 

Não 133 99,3 

Fonte: Dados da Pesquisa.  

 

 As prevalências das cardiopatias foram trabalhadas a partir das CCs de maiores 

frequências para as menos frequentes.  

 

Tabela 12– Prevalência dos principais diagnósticos de cardiopatias, Mossoró – RN, 

2020. 

DIAGNÓSTICOS N Prevalência (%) 

CIA 130 7,46 

PCA 32 1,83 

 CIV 15 0,86 

Estenose pulmonar leve 03 0,17 

T4F 
 

02 
 

0,11 
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DIAGNÓSTICOS N Prevalência (%) 

Atrésia tricúspide e pulmonar 02 0,11 

Truncus arterioso 01 0,05 

Ventrículo Único 01 0,05 

Estenose pulmonar grave 01 0,05 

   

Fonte: Dados da Pesquisa.  

 

 Baseado na folha de exames dos neonatos cardiopatas, coletou-se os dados brutos 

o que deu origem a tabela 13. Os exames de triglicerídeos foram os que obtiveram dados 

perdidos/omissos descritas nos prontuários. Buscou-se, do mesmo modo, investigar 

valores de CKMB dos cardiopatas, porém esse tipo de exame possuía muitos valores 

omissos, e pouco representativos diante da amostra.  

Tabela 13 – Análise descritiva das variáveis quantitativas, exames clínicos, tempo e 

custo de internamento, e período de transferência para tratamento dos cardiopatas 

congênitos, Mossoró, 2020. 

VARIÁVEIS MÉDIA E DESVIO MÍNIMO MÁXIMO 

Exames     

 Hemoglobina 

(g/100ml/ g/dl) 
12,93 ± 6,97 3,40 79,0 

Hematócrito (% ) 37,48 ± 10,60  17,10  62,60  

Triglicerídeos (mg/dl) 81,19 ± 66,25  10,0 349,0  

Linfócitos  

(% ou mm3) 
44,56 ± 38,35 7,0  416,0 

Internamento    

Tempo de internamento 

(dias) 
28,15 ± 29,35 1 159 

Custo de internamento 

(R$)  
11503,39 ± 14611,52 350,48 103357,77 

Tempo de transferência 

(dias)  
8,0 ± 10,69 1 34 
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Fonte: Dados da Pesquisa.  

 Abaixo, os valores de frequência das intervenções realizadas e desfecho do caso 

dos neonatos, obtendo (02) valores omissos quanto as intervenções.  

Tabela 14 – Valores de frequências simples e percentual das intervenções e 

desfechos dos casos, Mossoró – RN, 2020. 

 

VARIÁVEIS Freq. % 

Intervenção na DCC   

Cirúrgica 03 2,2 

Medicação oral 05 4,1 

Prostaglandina 03 2,2 

Sem intervenção 123 91,8 

Dados omissos  02 1,6 

Desfecho do caso   

Alta 99 73,9 

Óbito 24 17,9 

Transferência 11 8,2 

Fonte: Dados da Pesquisa.  

 

 

4.2 ANÁLISE BIVARIADA E REGRESSÃO LOGÍSTICA DA AMOSTRA  

 

 Sendo as cardiopatias as variáveis de desfecho do estudo, a análise das variáveis 

dependentes foram realizadas a partir do teste de Qui-quadrado como mostram as tabelas 

abaixo; das principais cardiopatias investigadas no estudo, apenas 9 tipos foram 

identificadas, desde modo, optou-se utilizar as 3 variáveis de desfecho mais frequentes 

PCA; CIA; CIV que possibilitariam a realização do teste escolhido para o estudo. As 

cardiopatias como Estenose pulmonar leve; T4F; Atrésia tricúspide e pulmonar; Truncus 

arterioso; Ventrículo Único; Estenose pulmonar grave foram as variáveis exclusas da 

amostra para análise bivariada e múltipla.  

 Ademais realizou-se a seleção das variáveis com p-valor de <0,20 em associação 

bivariada com a variável dependente.  
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Tabela 15 – Análise bivariada de todas as variáveis testadas em Qui-quadrado com a 

variável dependente PCA. Mossoró,2020.  

 

PCA  

Variáveis 

Doença RP* 

p-valor Presença 

n (%) 

Ausência 

n (%) 

 

     

Idade da genitora      

≤25 49(48,0) 12(37,5) 0,92 0,296 

 >25 53(52,0) 20(62,5)   

      

 Raça da Genitora     

 Preta/Parda 72(72,0) 18(58,1) 2,57 0,144** 

 Branca  28(28,0) 13(41,9)   

      

 Estado da Civil      

 Com união estável  54(52,9) 16 (50,0) 1,12 0,771 

 Sem união estável  48(47,1) 16 (50,0)   

      

 Grau de 

escolaridade 
  

 
 

 ≤13 anos  88(87,1) 27(87,1) 6,75 1,00 

 ≥13 anos  13(12,9) 4(12,9)   

      

 Tipo de parto     

 Cesárea  73(71,6) 21(65,6) 2,52 0,521 

 Normal 29(28,4) 11(34,4)   

      

 Apresentação do 

RN 
  

 
 

 Cefálica  96 (94,1) 23(74,2) 15,95 0,004** 

 Podálica ou Pélvica  6(5,9) 8(25,8)   

  

 
  

 
 

 Tipo de gestação     

  Única  98 (96,1) 30(93,8) 24,64 0,629 

 Gemelar  4(3,9) 2(6,3)   

      

 Número de 

consultas 
  

 
 

 ≤6 12(11,9) 7(21,9) 0,14 0,159** 
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Variáveis 

Presença 

n (%) 

Ausência 

n (%) 
RP* p-valor 

 >6 89(88,1) 25(78,1)   

      

V
íc

io
s 

Vícios     

Tabagismo     

Sim  7(6,9) 2(6,3) 0,07 1,00 

Não  95(93,1) 30(93,8)   

     

Etilismo     

Sim  4(3,9) 1(3,1) 0,04 0,836 

Não  98(96,1) 31(96,9)   

     

Drogas ilícitas      

Sim  1(1,0) 1(3,1) 0,01 0,425 

Não  100(99,0) 31(96,9)   

     

Uso de 

Medicamentos  
  

 
 

Sim  22(21,6) 6(18,8) 0,04 0,732 

Não  80(78,4) 26(81,3)   

     

Nega Vícios      

Sim  94(92,2) 29(90,6) 11,82 0,724 

Não  8(7,8) 3(9,4)   

      

 Números de USG     

      

 0-4 90(95,7) 30(96,8) 22,26 1,00 

 5-8 4(4,3) 1(3,2)   

      

D
o

en
ça

s 
G

es
ta

ci
o

n
a
is

 Doenças e Int. 

Gestacionais  
  

 
 

 ITU     

Sim  41(40,2) 12(37,5) 0,67 0,786 

Não  61(59,8) 20(62,5)   

     

Sangramento   
 

 

Sim  5(4,9) 2(6,3) 0,67 0,672 

Não  97(95,1) 30(93,8)   
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Variáveis 
Presença 

n (%) 

Ausência 

n (%) 
RP* p-valor 

     

Rotura de 

membranas 
  

 
 

Sim  18(17,3) 3(9,4) 0,21 0,403 

Não  84(82,4) 29(90,6)   

     

Diabetes     

Sim  6(5,9) 2(6,3) 0,06 0,939 

Não  96(94,1) 30(93,8)   

     

Diabetes 

Gestacional  
  

 
 

Sim  13(12,7) 4(12,5) 0,15 1,00 

Não  89(87,3) 28(87,5)   

     

Eclâmpsia     

Sim  2 (2,0) 3(9,4) 0,02 0,088** 

Não  100(98,0) 29(90,6)   

     

Sífilis     

Sim  2(2,0) 2(6,3) 0,02 0,241 

Não  100(98,0) 30(93,8)   

     

Toxoplasmose      

Sim  1(1,0) 1(3,1) 0,01 0,422 

Não  101(99,0) 31(96,9)   

     

 

Oligâmnio     

Sim  8(7,8) 7(21,9) 0,08 0,028** 

Não  94(92,2) 25(78,1)   

     

Pré-eclâmpsia     

Sim 21(20,6) 5(15,6) 0,26 0,617 

Não  81(79,4) 27(84.4)   

     

Ameaça de parto 

prematuro 
  

 
 

Sim  22(21,6) 6(18,8) 0,28 0,732 

Não  80(78,4) 26(81,3)   
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C
la

ss
if

ic
a
çã

o
  

AIG      

Sim 73(71,6) 22(68,8) 2,52 0,759 

Não 29(28,4) 10(31,3)   

     

 PIG      

Sim  17(16,7) 9(28,1) 0,20 0,153** 

Não  85(83,3) 23(71,9)   

     

 GIG      

Sim  12(11,8) 1(3,1) 0,13 0,150** 

Não  90(88,2) 31(96,9)   

      

      

 Sexo do RN     

      

Variáveis 
Presença 

n (%) 

Ausência 

n (%) 
RP* p-valor 

Hipertensão     

Sim  11(10,8) 6(18,8) 0,12 0,238 

Não  91(89,2) 26(81,3)   

     

RCIU     

Sim  2(2,0) 1(3,1) 0,02 0,562 

Não  100(98,0) 31(96,9)   

     

Outros     

Sim  12(11,8) 5(15,6) 0,13 0,567 

Não  90(88,2) 27(84,4)   

     

Não informadas      

Sim  19(18,6) 4(12,5) 0,23 0,592 

Não  83(81,4) 28(87,5)   

      

 IG do RN      

 ≤36 54(53,5) 11(35,5) 1,15 0,080** 

 >36 47(46,5) 20(64,5)   

      

 Peso do RN     

 <2500 50(49,0) 26(81,3) 0,96 0,001** 

 2,500-4900 52(51,0) 6(18,8)   
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Variáveis 

Presença n 

(%) 

Ausência 

n (%) 
RP* p-valor 

 Feminino  46(45,1) 18(56,3) 0,92 0,271 

 Masculino 56(54,9) 14(43,8)   

      

 Apgar (1º Minuto)     

 Normal  48 (48,0) 9(28,1) 0,82 0,048** 

 Baixo  52(52,0) 23(71,9)   

      

 Apgar (2º Minuto)     

 Normal  76(76,0) 18(56,3) 4,18 0,032** 

 Baixo  24(18,2) 14(43,8)   

      

 Repercussão 

Hemodinâmica 
  

 
 

 Com repercussão  20(62,5) 10(9,8) 1,67 0,000** 

 Sem repercussão  12(37,5) 92(90,2)   

      

 Exame de 

Hemocultura  
  

 
 

 Não reagente  46(85,2) 16(80,0) 5,76 0,724 

 Reagente 8(14,8) 4(20,0)   

      

 Exame de PCR     

 Não reagente  65(72,2) 21(65,6) 2,60 0,482 

 Reagente 25(27,8) 11(34,4)   

      

 Intervenção na 

Cardiopatia  
  

 
 

 Sem intervenção  96(94,1) 27(84,4) 15,95 0,132** 

 Com intervenção 6 (5,9) 5(15,6)   

      

 Tempo de 

Internamento 
  

 
 

 ≤30 73(71,6) 18(56,3) 2,52 0,105** 

 >30 29(28,4) 14(43,8)   

      

 Desfecho do Caso     

 Alta/Transferência  89(87,3) 21(65,6) 7,21 0,005** 

 Óbito  13(12,1) 11(34,4)   
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Variáveis 

Presença n 

(%) 

Ausência 

n (%) 
RP* p-valor 

 Custo de 

Internamento 
  

 
 

 ≤30000,00 94(92,2) 26(81,3) 11,82 0,078** 

 >30000,00 8(7,8) 6(18,7)   

      
* Razão de prevalência ajustada. ** variáveis com P<0,20 

 

 

Tabela 16 – Análise bivariada de todas as variáveis testadas em Qui-quadrado com a 

variável dependente CIV. Mossoró, 2020. 

  CIV   

 

Variáveis 

Doença RP* p-valor 

 Presença 

n (%) 

Ausência 

n (%) 

 
 

 Idade da genitora      

 ≤25 6(40,0) 55(46,5) 0,67 0,649 

 >25 9(60,0) 64(53,8)   

      

 Raça da Genitora     

 Preta/Parda 13(92,9) 77(65,8) 13,08 0,063** 

 Branca 1(7,1) 40(34,2)   

      

 Estado Civil     

 Com união estável  6(40,0) 64(53,8) 0,67 0,413 

 Sem união estável  9(60,0) 55(46,2)   

      

 Tipo de parto     

 Cesárea  3(20,0) 37(31,1) 0,25 0,552 

 Normal 12(80,0) 82(68,9)   

      

 Apresentação do 

RN 
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Variáveis 

Presença n 

(%) 

Ausência n 

(%) 
RP* p-valor 

 Cefálica  12(80,0) 107(90,7) 4,00 0,196** 

 Podálica ou Pelvíca  3(20,0) 11(9,3)   

      

V
íc

io
s 

Vícios     

Tabagismo     

Sim  3(20,0) 6(5,0) 0,25 0,064** 

Não  12(80,0) 113(95,0)   

     

Etilismo     

Sim  2(13,3) 3(2,5) 0,15 0,096** 

Não  13(86,7) 116(97,5)   

Drogas ilícitas      

Sim  1(6,7) 1(0,8) 0,07 0,214 

Não  14(93,3) 117(99,2)   

Uso de 

Medicamentos  
  

 
 

Sim  4(26,7) 24(20,2) 0,36 0,516 

Não  11(73,3) 95(79,8)   

     

Nega vícios      

Sim  12(80,0) 111(93,3) 4,00 0,108** 

Não  3(20,0) 8(6,7)   

      

D
o
en

ça
s 

e 
G

es
ta

ci
o
n

a
is

 

Doenças e Inter. 

Gestacionais  
  

 
 

ITU     

Sim  4(26,7) 49(41,2) 0,36 0,402 

Não  11(73,3) 70(58,8)   

     

Sangramento     

Sim  2(13,3) 5(4,2) 0,15 0,177** 



64 

Variáveis 
Presença n 

(%) 

Ausência n 

(%) 
RP* p-valor 

Não  13(86,7) 114(95,8)   

     

Diabetes      

Sim  1(6,7) 7(5,9) 0,07 1,00 

Não  14(93,3) 112(94,1)   

     

Diabetes 

Gestacional  
  

 
 

Sim  1(6,7) 16(13,4) 0,07 0,692 

Não  14(93,3) 103(86,6)   

     

Sífilis     

Sim  1(6,7) 3(2,5) 0,07 0,382 

Não  14(93,3) 116(97,5)   

     

Rubéola     

Sim  1(6,7) 2(1,7) 0,07 0,302 

Não  14(93,3) 117(98,3)   

     

Toxoplasmose      

Sim  1(6,7) 1(0,8) 0,07 0,212 

Não  14(93,3) 118(99,2)   

     

Oligoâmnio      

Sim  1(6,7) 14 (11,8) 0,07 1,00 

Não  14(93,3) 105(88,2)   

     

Polihidrâmnio      

Sim  1(6,7) 4(3,4) 0,07 0,453 

Não  14(93,3) 115(96,6)   
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Variáveis 
Presença n 

(%) 

Ausência n 

(%) 
RP* p-valor 

Pré-eclâmpsia      

Sim  2(13,3) 24(20,2) 0,17 0,735 

Não  13(80,0) 95(79,8)   

     

Ameaça de parto 

prematuro  
  

 
 

Sim  3(20,0) 25(21,0) 0,25 1,00 

Não  12(80,0) 94(79,0)   

     

Hipertensão     

Sim  4(26,7) 13 0,25 0,100** 

Não 11(73,3) 106(89,1)   

     

RCIU     

Sim  1(6,7) 2(1,7) 0,07 0,302 

Não  14(93,3) 117(98,3)   

     

Não informados     

Sim  4(26,7) 19(16,0) 0,36 0,300 

Não  11(73,3) 100(84,0)   

     

 IG do RN     

 ≤36 9(60,0) 56(47,9) 1,50 0,376 

 >36 6(40,0) 61(52,1)   

      

 Peso do RN     

 <2500 10(66,7) 66(55,5) 2,00 0,409 

 2500 – 4,900 5(33,3) 53(44,5)   

C
la

ss
if

ic
a

çã
o
 d

o
 R

N
 AIG        

Sim  92(70,8) 3(75,0) 1,81 1,00 

Não 38(29,2) 1(25,0)   
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Variáveis 
Presença n 

(%) 

Ausência n 

(%) 
RP* p-valor 

 GIG        

Sim  12(9,2) 1(25,0) 0,10 0,338 

Não 118(90,8) 3(75,0)   

      

 Sexo do RN     

 Feminino  13(86,7) 51(42,9) 6,52 0,001** 

 Masculino 2(13,3) 68(57,1)   

      

 Apgar (1º Minuto)     

 Normal  6(40,0) 51(43,6) 0,67 0,792 

 Baixo 9(60,0) 66(56,4)   

      

 Apgar (2º Minuto)     

 Normal  10(66,7) 84(71,8) 2,00 0,763 

 Baixo 5(33,3) 33(28,2)   

      

 Repercussão 

Hemodinâmica  
  

 
 

 Com repercussão  4(26,7) 26(21,8) 0,36 0,673 

 Sem repercussão  11(73,3) 93(78,2)   

      

 Exames de 

Hemocultura  
  

 
 

 Não reagente  8(88,9) 54(83,1) 8,01 1,00 

 Reagente 1(11,1) 11(16,9   

      

 Exames de PCR     

 Não reagente  10(76,9) 76(69,7) 3,33 0,591 

 Reagente 3(23,1) 33(30,3)   
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Variáveis 

Presença n 

(%) 

Ausência n 

(%) 
RP* p-valor 

 Tempo de 

Internamento 
  

 
 

 ≤30 11(73,3) 80(67,2) 2,75 0,774 

 >30 4(26,7) 39(32,8)   

      

 Desfecho do Caso     

 Alta/transferência  11(73,3) 99(83,2) 2,75 0,472 

 Óbito   4(26,7) 20(16,8)   

      

 Custo de 

Internamento 
  

 
 

 ≤30000,00 14(93,3) 106(89,1) 8,97 1,00 

 <30000,00 1(10,4) 13(10,9)   

      

*Razão de prevalência ajustada; ** variáveis com P<0,20 

 

 A tabela abaixo descreve a análise de todas variáveis do estudo com a variável 

dependente CIA. 

 

Tabela 17 – Variáveis da análise bivariada de todas as variáveis testadas em Qui-

quadrado com a variável CIA, 2020. 

 

 CIA 

 

Variáveis 

Doença RP* 

p-valor  Presença 

n (%) 

Ausência 

n (%) 

 

 Idade da genitora      

 ≤25 60(46,2) 1(25,0) 0,86 0,625 

 >25 70(53,8) 3(75,0)   

      

 Estado Civil      
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Variáveis 

Presença n 

(%) 

Ausência n 

(%) 
RP* p-valor 

 C/ união estável  68(52,3) 2(50,0) 1,10 1,00 

 S/ união estável  62(47,7) 2(50,0)   

     

 Apresentação do 

RN 
  

 
 

 Cefálica  116(89,9) 3(75,0) 8,90 0,363 

 Podálica ou Pélvica  13(10,1) 1(25)   

      

D
o
en

ça
s 

G
es

ta
ci

o
n

a
is

 

Doenças e 

Intercorrências 

Gestacionais  

  

 

 

ITU     

Sim  52(40,0) 1(25,0) 0,67 1,00 

Não  78(60,0) 3(75,0)   

     

Rotura de 

membranas 
  

 
 

Sim  20(15,4) 1(25,0) 0,18 0,499 

Não  110(84,6) 3(75,0)   

     

Diabetes 

Gestacional  
  

 
 

Sim  16(12,3) 1(25,0) 0,14 0,423 

Não  114(87,7) 3(75,0)   

     

Oligoâmnio      

Sim  14(10,8) 1(25,0) 0,12 0,382 

Não  116(89,2) 3(75,0)   
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Variáveis 
Presença n 

(%) 

Ausência n 

(%) 
RP* p-valor 

Ameaça parto 

prematuro 
  

 
 

Sim  27(20,8) 1(25,0) 0,26 1,00 

Não  103(79,2) 3(75,0)   

     

RCIU     

Sim  2(1,5) 1(25,0) 0,02 0,08** 

Não  128(98,5) 3(75,0)   

     

Não informadas      

 Sim  22(16,9) 1(25,0 0,20 0,534 

 Não  108(83,1) 3(75,0)   

      

 IG do RN      

 ≤36 63(49,2) 2(50,0) 0,97 1,00 

 >36 65(50,8) 67(50,8)   

      

 Peso do RN     

 <2,500 75(57,7) 1 (25,0) 1,36 0,316 

 2,500-4900 55(42,3) 3(75,0)   

      

C
la

ss
if

ic
a
çã

o
  

AIG       

Sim  11(73,3) 84(70,6) 2,75 0,825 

Não  4(26,7) 35(29,4)   

     

PIG       

Sim  4(26,7) 22(18,5) 0,36 0,490 

Não  11(73,3) 97(81,5)   
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Variáveis 

Presença n 

(%) 

Ausência n 

(%) 
RP* p-valor 

 Sexo do RN     

 Feminino  61(46,9) 3(75,0) 0,88 0,348 

 Masculino 69(53,1) 1(25,0)   

      

 Apgar (1ºMinuto)     

 Normal  55(43,0) 2(50,0) 0,75 1,00 

 Baixo  73(57,0) 2(50,0)   

      

 Apgar (2ºMinuto)     

 Normal  92(71,9) 2(50,0) 2,56 0,578 

 Baixo  36(28,1) 2(50,0)   

      

 Repercussão 

Hemodinâmica 
  

 
 

 Com repercussão  28(21,5) 2(50,0) 0,27 0,216 

 Sem repercussão  102(78,5) 2(50,0)   

 
     

 Exames de PCR     

 Não reagente  85(71,4) 1(33,3) 2,50 0,208** 

 Reagente 34(28,6) 2(66,7)   

      

 Intervenção de 

Cardiopatia  
  

 
 

 Sem Intervenção 24(92,3) 99(91,7) 11,99 1,00 

 Com intervenção  2(7,7) 9(8,3)   

      

 Tempo de 

Internamento 
  

 
 

 ≤30 17(65,4) 74(68,5) 1,89 0,816 
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Variáveis 

Presença n 

(%) 

Ausência n 

(%) 
RP* p-valor 

 >30 9(34,6) 34(31,5)   

      

 Desfecho do Caso     

 Alta/ Transferência 21(80,8) 89(82,4) 4,21 0,783 

 Óbito 5(19,2) 19(17,6)   

 Custo de 

Internamento 
  

 
 

 ≤30000,00 23(88,5) 97(89,8) 7,70 0,840 

 >30000,00 3(11,5) 11(10,2)   

*Razão de prevalência ajustada; ** variáveis com P<0,20 

 

 Durante a construção do modelo foi testada a colinearidade e associações entre as 

variáveis independentes candidatas ao modelo final com p-valor significativo. 

 

Tabela 18 - Modelo de Regressão Logística Múltiplo das Cardiopatias Congênitas. 

Mossoró, 2020. 

 

  

Variáveis na equação 
B S.E. Wald df Sig. RP bruta RP** 

 

CIV* 
Sexo 2,849 1,060 7,226 1 0,00 0,99 17,28 

        

PCA 

RHD -3,183 0,603 27,904 1 0,00 0,041 0,41 

Apresentação/RN 1,954 0,813 5,776 1 0,01 0,997 
7,06 

Desfecho do 

caso 

1,508 0,652 5,345 1 0,02 0,995 4,52 

Eclampsia -2,283 1,187 3,700 1 0,05 0,653 0,10 

Números de 

Consulta 

-1,410 0,743 3,600 1 0,05 0,807 0,24 

  

*CIV foi ajustado pela variável raça.   **Razão de prevalência ajustada  
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5. DISCUSSÃO  

 

 No período estudado, o número total de nascimentos e neonatos assistidos na 

Maternidade Almeida Castro no município de Mossoró/ RN foram de 17,406, apesar da 

pesquisa não abranger todos os neonatos diagnosticados com cardiopatias estruturais 

considera-se que o número de casos encontrados representam uma importante parcela de 

cardiopatias congênitas para o estado do Rio Grande do Norte.  

 Um estudo de anomalias congênitas (AC) realizado na região NE a partir de dados 

secundários [63, 64, 65], nos anos de 2002-2012 evidenciou-se que um percentual de 

1,83% de anomalias do aparelho circulatório no estado do RN, e um n=1,184 casos de 

anomalias congênitas desta natureza em toda região do NE neste mesmo período. Dado 

que, num período de 10 anos o número de cardiopatias notificadas foi similar aos 3 anos 

investigados nesta pesquisa, infere-se que exista uma subnotificação desses dados a nível 

estadual e nacional. 

 A cardiopatia congênita não é uma doença de notificação, diante da necessidade 

de identificação do número de cardiopatas alguns municípios tem lutado para classificá-

la como uma doença de notificação a nível municipal. Contudo, a forma de notificação 

hoje existente é realizada campo 6 e 41 da DNV, levando em consideração a dificuldade 

de identificá-la antes do nascimento, e sua comprovação geralmente nos primeiros 07 dias 

de vida, esse campo comumente não é preenchido. O que valida essa informação é o fato 

de nenhum dos neonatos partícipes possuírem esse registro na DNV. 

 A presente pesquisa avaliando apenas os anos de 2016-2018 abrangeu (02) 

mesorregiões potiguares e (01) mesorregião cearense, obtendo um total de 40 municípios 

assistidos, revelou um n=134 recém-nascidos cardiopatas congênitos. Sobre a origem 

demográfica, a maioria pertencia a cidades do estado do Rio grande do Norte/RN, sendo 

apenas (01) genitora residente no estado do Ceará/CE. Vale-se ressaltar que o município 

do CE anexo ao estudo, não faz parte da rede de atenção da cidade Mossoró-RN, contudo 

devido as proximidade da cidade a maternidade, muitas gestantes migram a procura de 

um atendimento emergencial. 

 A prevalência das cardiopatias na pesquisa foi de 7,7 % para a população geral do 

estudo, o que corrobora com a literatura presente, pois a prevalência das cardiopatias 

congênitas varia de 7 a 9/1000 nascidos vivos. Apesar das genitoras serem de diversas 

cidades do estado, é importante lembrar que esses dados foram coletados especificamente 

no município de Mossoró, evidenciado que essa população de doentes pode ser bem 
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maior. Outra particularidade do estudo é que em anos anteriores a maternidade não 

dispunha de rotina de realização de ecocardiograma transtorácico, o que era um fator 

limitante para o diagnóstico. 

 Observando ainda os objetivos propostos no estudo, frente a investigação 

realizada às genitoras e neonatos cardiopatas, em relação aos dados sociodemográficos 

avaliou-se que na variável raça/cor das genitoras houve um o predomínio da raça parda, 

precedida da branca.  

 A miscigenação no território brasileiro nos permite deparar com o número elevado 

de pessoas de raça/cor parda, como a população estudada é um retrato bem como, um 

estrato do panorama brasileiro; a amostra de genitoras partícipes do estudo mostrou uma 

semelhança na dominância da raça/cor parda para estudos realizados de AC na região NE.  

 Percebe-se que a literatura de forma geral evidencia um risco maior de anomalias 

congênitas em genitoras com idade avançada, no entanto, trabalhos mais recentes trazem 

que genitoras de cardiopatas possuem idade inferior a 30 anos. A idade média das 

genitoras partícipes foi de (26,43±7,25) dado que corrobora a estudos recentes realizados, 

no estado da PB, onde mães de crianças com AC apresentava (26,9±6,21), outros estudos 

relataram média etária semelhante [65, 66]. Comparando esses dados a estudos realizados 

com base no DATASUS as genitoras de neonatos com malformações congênitas estavam 

na faixa de 20 – 24 anos de idade. Essa média etária das genitoras demonstram que mesmo 

o país e região NE possuírem um número de gravidez elevado no período da adolescência, 

a frequência de anomalias acompanham se mantém em uma faixa etária acima de 20 anos.  

 Com relação ao estado civil (n=70) genitoras possuíam união estável, porém não 

foi possível identificar consanguinidade entre os parceiros. A avaliação do estado civil da 

genitora além de fornecer informações sobre possíveis causas genéticas envolvidas no 

processo de surgimento da cardiopatia congênita, traz também à tona o desgaste 

emocional que envolve o processo de adoecimento da criança; o suporte familiar a criança 

e a genitora que comumente são as que mais assessoram o neonato ao nascer é de extrema 

importância. Cabe mencionar que o diagnóstico precoce da cardiopatia também favorece 

um melhor suporte emocional à família, ou seja, uma realidade distante das mães desse 

estudo. 

 Quanto a escolaridade verifica-se que o tempo de escolaridade permeia de 10 anos 

de estudo, predominando a maioria na classe de ensino médio incompleto e completo. 

Sabe-se que o aspecto cultural influencia tanto no modo de cuidar de si como no modo 

de assistir ao outro, para isso, quanto maior a compressão do autocuidado/condição 
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materna, melhor a assimilação do cuidado ao neonato CC [45, 67]. Se a cultura influencia 

nesse processo de compreensão da doença, conhecendo a realidade dessas genitoras é 

imprescindível citar que essas genitoras precisam de um aparato e apoio maior, para isso 

a atuação de uma equipe multiprofissional influirá na assimilação da condição do neonato. 

Por mais simples que seja a cardiopatia, mesmo que possa ser corrigida por um processo 

fisiológico, por ação medicamentosa mais simples, receber a notícia que seu filho possui 

uma anomalia cardíaca gera um processo de medo e insegurança.  

 Outra variável investigada que revela muito da classe cultural das genitoras foi a 

profissão exercida por elas, com um maior percentual a agricultura (39,0%) foi a primeira 

profissão mais exercida por elas, em sequência atividades domésticas e escolares (35,2%), 

deve-se considerar que o nível de escolaridade está de modo particular ligado à obtenção 

de informação e a maior poder aquisitivo. No entanto ao classificar as profissões entre 

rural e urbana, a atuação na área rural teve uma % (38,8). Vale salientar que este fato não 

é responsável e não está diretamente associado a um mecanismo biológico, entretanto, tal 

fato não o torna menos importante no contexto da assistência materna pré-natal, 

gestacional e pós-natal de um RN cardiopata. A possibilidade de deslocamento dessa mãe 

para outra cidade afim de garantir uma assistência médica especializada, ou até mesmo 

para realizar cirurgias já que o município de Mossoró não realiza, deve ser considerada. 

E mesmo que o estado garanta essa assistência integral através do SUS essa genitora 

precisará de recursos financeiros extras para acompanhar os neonatos. Para além dos 

problemas de saúde, há dificuldades sociais envolvidas no processo de tratamento e 

acompanhamento de uma criança cardiopata.  

 Continuando nesse contexto da assistência materna, o estudo investigou os dados 

gerais do período gestacional a fim de identificar possíveis fatores que se associam ao 

surgimento das cardiopatias.  

 Apesar do incentivo dado pelo Ministério da saúde ao parto normal, a maternidade 

ainda dispõe de um índice elevado de cesáreas; sabendo que as condições de parto 

dependem tanto do poder de auto decisão materna, como condições fisiológicas ao parto, 

a maioria dos partos dos neonatos cardiopatas foram cesáreos. Pelo presente estudo pode-

se entender que a escolha pela via de parto não foi designada decorrente da cardiopatia, 

pois essas anomalias não foram detectadas antes do parto. 

 As consultas com média (4,24) estão abaixo do recomendado às gestantes durante 

o período gestacional, para o Ministério da Saúde deve ser obedecido o número mínimo 

6 consultas pré-natais. Entre o ideal e o real, a pesquisa mostrou que algumas genitoras 
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chegaram a realizar apenas 01 exame de USG durante a gestação, sendo esse um fator 

limitante da investigação da cardiopatia ainda intraútero, obteve-se então a média de 

(2,17) USG por gestante. O fato dessas genitoras apresentarem baixos números de 

consultas, fornecem indícios que a assistência materna às gestantes em unidades básicas 

de saúde é incipiente, revelando uma possível deficiência na qualidade da assistência 

materno-infantil. A melhoria na qualidade dessa assistência demanda esforços contínuos 

de uma tríade, autoridades de saúde, profissionais que executam essas ações e da 

população alvo que deverá cobrar a resolução desses problemas. No entanto, que nível de 

compreensão essas genitoras possuem disso? Quer seja para cobrar seus direitos ou até 

mesmo de entender suas “obrigações” de serem assíduas nos serviços de saúde. Mesmo 

considerando que a média de período gestacional está abaixo do tempo ideal para 

nascimento, o que poderia justificar um menor número de consultas, podemos destacar 

que a prematuridade está associada a alterações de saúde materna durante a gestação.  

 Sabe-se que os índices de mortalidade materno-infantil têm reduzido no decorrer 

dos anos, mas ainda deparamos com brechas que influem diretamente no processo de 

gerar, assistir e garantir a saúde dessa população.  

 O que chama atenção é que mesmo diante das políticas públicas de saúde, da 

descentralização da assistência à saúde, da autonomia dos municípios no que diz respeito 

a assistência, dos serviços de referência e contrarreferência, muitas genitoras ainda têm 

dificuldade de acesso e de atendimento adequado durante a gestação, garantidos pelas 

redes de atenção.  

 Uma revisão sistemática publicada pela Conchrane em 2016, revela que o número 

baixo de visitas/consultas, assim como a redução do tempo dessas consultas a fim de 

diminuir gastos em alguns países, apresentam evidências moderadas na mortalidade 

infantil [67,68]. O que não podemos deixar de referenciar é que a maternidade Almeida 

Castro representa uma maternidade de referência para os diversos municípios, esse fato 

leva essas mães serem transferidas para uma assistência no parto. O que mostra a 

vulnerabilidade dessas cidades em assistir mães que necessitam de uma assistência 

especializada.  

 Um pré-natal adequado está diretamente ligado, a frequência materna às consultas 

durante o período gestacional. Se o número de consultas que dispendem bem menos de 

recursos financeiros está aquém do esperado, o que diremos pois do acesso dessas 

genitoras aos exames de imagem? Apesar de não ser do conhecimento da população, uma 

das principais funções dos exames ultrassonográficos no primeiro trimestre gestacional é 
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desvelar algum tipo de anomalia cardíaca no feto. Indica-se um número mínimo de três 

(03) ultrassons no período de 9 meses.  

 Assim, além de poucos exames realizados esbarramos em outra dificuldade 

quando falamos na identificação de cardiopatias por exames de imagem intraútero; Lopes 

e Carvalho [68,69;70, 71], ressaltam que o diagnóstico intrauterino da ecocardiografia 

fetal exige o envolvimento de duas especialidades médicas a obstetrícia e a cardiologia. 

No entanto se essas mães possuíram dificuldades de realização de exames por imagem, 

qual a real possibilidade de identificar a cardiopatia ainda no útero da genitora? No estudo 

nenhuma das mães identificaram anomalias cardíacas dos neonatos no período de 

gestação, nem mesmo as mães de cardiopatas congênitos com doenças complexas. Se 

detectadas precocemente as CCs, as lesões decorrentes delas serão menores, o que 

representa menores períodos de internamento, menores custos ao estado. Diminuição do 

tempo de espera desses neonatos para transferência, visto que o município de Mossoró 

não realiza procedimentos de correção cardíaca. Além reduzir o desgaste familiar nesses 

processos de incerteza e espera por uma resolução.  

 Quanto ao tipo de gestação predominou gestação única, vale ressaltar que 6 

neonatos gemelares apresentaram conjuntamente cardiopatias. A gemelaridade está 

cientificamente associada a um risco aumentado de muitos defeitos congênitos estruturais 

segundo National Birth Defects Prevention Study (NBDPS) [72] 

 A literatura elucida que as causas associadas as cardiopatias são multifatoriais e 

poligênicas, no entanto algumas características maternas (como faixa etária, paridade, 

hábitos de vida, cuidados com a sua própria saúde e fatores ocupacionais) já foram 

analisadas a fim de verificar sua associação com a ocorrência de malformações 

congênitas. Abaixo traçamos o perfil clínico dessas genitoras. 

 A Diabetes mellitus pré-gestacional e gestacional é uma doença com risco 

referenciado e associado a vários defeitos congênitos, principalmente às alterações do 

sistema nervoso e aparelho cardiovascular [68,73, 74, 75]. 

 As infecções maternas também são conhecidas como potenciais causas de 

malformações em neonatos, elas podem aumentar a morbimortalidade perinatal caso não 

sejam diagnosticadas e tratadas a tempo. Por isso, o monitoramento materno dessas 

doenças durante o pré-natal é importante, a fim de realizar diagnóstico mais precoce e o 

tratamento, quando possível.  

 Contudo, as TORCHS doenças infecciosas maternas tiveram baixa frequência nas 

genitoras do estudo. No entanto, a ITU infecção do trato urinário, foi a principal patologia 
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identificada no período gestacional. As doenças crônicas como diabetes, ameaça de parto 

prematuro, pré-eclâmpsia, ruptura de membrana foram as mais frequentes. Torna-se 

importante citar que a ruptura de membrana e sepse neonatal (neonato) são complicações 

decorrentes das ITUs nas gestações.  

 O direito das genitoras à assistência no período gestacional e puerperal é uma 

informação de domínio comum, contudo a incidência de doenças tratáveis é preocupante, 

algumas genitoras, próximo ao período do parto ainda estavam em tratamento, outras 

relataram que não haviam realizado a terapêutica de forma correta. Esses dados mais uma 

vez evidenciam as lacunas na assistência pré-natal.  

 Um estudo de análise multivariada demonstrou que: receber assistência para o 

parto em maternidade pública ou conveniada com o SUS; ter tido menos que 4 consultas 

no pré-natal e ser portadora de diabetes mellitus fatores de risco associados às anomalias 

congênitas [73,74;66]. Portanto, (100%) dos neonatos partícipes tiveram como convênio 

o SUS.  

 Quando se trata de vícios sabe-se que há um comprometimento das informações. 

Com relação ao estilo de vida e vícios que podem ter efeitos teratogênicos, (n=2) 

informaram ser usuárias de drogas ilícitas, (n=9) tabagistas e (n=5) etilistas ocorrendo 

também a coexistência dos vícios em alguns casos. 

 O perfil clínico dos neonatos desvela que a avaliação dos cardiopatas, a partir da 

classificação da idade gestacional e peso do RN, mostrou que grande parte estão dentro 

do padrão de normalidade de peso e IG, com um percentil entre 10º e 90º com base na 

Tabela de Fenton (anexo 4).  

 Observou-se que a incidência de cardiopatia congênita mantém quase a proporção 

entre os sexos, com uma discreta diferença em neonatos do sexo masculino. Apesar da 

diferença não significativa no estudo, diversos estudos mostram discretas diferenças entre 

gêneros, sendo o sexo masculino o de maior dominância [66; 76]. Faz-se necessário 

considerar que na Maternidade Almeida Castro há um percentual maior de nascimento de 

neonatos do sexo feminino. 

 Outro dado semelhante observado, foi referente a idade gestacional dos neonatos, 

Castro [66, 76] o estudo mostrou que a maioria de crianças com cardiopatias congênitas 

nascem prematuros no período gestacional de abaixo de 37 semanas; a média obtida na 

pesquisa foi de IG (33,78), no entanto uma pesquisa realizada em um hospital do 

município de Goiânia - GO em 2018, mostra que entre os casos observados de cardiopatia 

congênita, 100% dos casos nasceram prematuros, menor que 30 semanas de gestação. 
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 Assim vale salientar que [77] a prematuridade é um fator causal bem documentado 

de morbimortalidade na infância, além de ser considerado o principal motivo dos óbitos 

no primeiro ano de vida, e, portanto, um problema importante de saúde pública. 

 A literatura aponta que neonatos prematuros, com baixo escore de Apgar e que 

demandem suporte ventilatório invasivo são os que possuem maior risco de mortalidade. 

Os valores de Apgar dos RNs investigados tiveram média de (7,19) no 1º minuto e (8,42) 

no 5º minuto. Ao deparar com um índice de Apgar mais baixo no primeiro minuto de 

vida, é mister citar a dinâmica dessas cardiopatias intraútero, visto que algumas 

cardiopatias não fornecem impactos significativos na vida fetal.  

 Considerando que as cardiopatias congênitas acianóticas são as mais frequentes, 

a pesquisa trouxe como evidência, maior prevalência de cardiopatias acianóticas, e sem 

repercussão hemodinâmica, os diagnósticos obtidos foram todos dados a partir de exames 

de ecocardiograma transtorácico realizados por médico cardiologista, mediante avaliação 

prévia a partir de sinais e sintomas que evidenciavam alterações cardíacas ou mediante a 

realização de teste do coraçãozinho estabelecido como obrigatório por portaria desde 

2014 em todas as maternidades. É valido citar que a realização destes exames foi feita 

pelo mesmo médico, que atua na instituição desde o ano de 2015, pois apesar de não ser 

especialista em cardiopediatria sua atuação na assistência ao neonato ao longo dos anos 

diminui o viés de erros na identificação das anomalias cardíacas.  

  Em relação a variáveis neonatais estudadas, verificou-se que houve uma 

associação estatisticamente significante com cardiopatias congênitas acianóticas para as 

demais variáveis do estudo, o qual foi evidenciada na análise bivariada.  

 A CIA foi a primeira CC mais presente representando (97,0%), estudos mostram 

que está CC representa de 5-10% das cardiopatias, sendo que forma mais comum a 

Ostium Secundum (OS) com percentual de 50-70%. Dentre o (n=121) portadores de CIA 

(n=1) manifestou um tipo de CIA Ostium Primum que apresenta menor frequência, 

correspondendo a 30% na população de CCs. 

 Em sequência a PCA apresentou um percentual e (23,9%), essa patologia foi a que 

mais apresentou repercussão hemodinâmica. A PCA, corresponde a 5–10% de todas as 

cardiopatias. Evidências clínicas dizem que PCA ocorre em 45% recém-nascido (RN) < 

1.750g, e 80% RN < 1.200g. Sendo anatomicamente, uma estrutura fundamental na vida 

intrauterina, o canal arterial torna-se completamente desnecessário ao nascimento; seu 

fechamento fisiológico ocorre geralmente no primeiro dia de vida e o fechamento 

anatômico até três meses de idade. 
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 A CIV é um defeito no septo ventricular, com representação de 15-20% das 

cardiopatias, na maioria dos estudos realizados referem a CIV como a mais frequente 

[67]. Nessa pesquisa apresentou (11,3%) da amostra de cardiopatas. 

 Do (n=134) as cardiopatias cianóticas presentes foram: Truncus arterioso, T4F, 

estenose Pulmonar grave. A coexistência de 2 ou 3 CCs, foi um dado importante do 

estudo.   

As cardiopatias foram investigadas a partir de sinais de alerta, sendo o principal o 

desconforto respiratório persistente pós-nascimento.  

Quando investigados a presença de doenças associados, tiveram como maior 

destaque as sepses precoces e tardias, anemias e icterícia. Nesse ponto lembramos a 

relação das sepses precoces neonatal com as doenças maternas infecciosas.  

As síndromes associadas foram Síndrome de Patau, Down e outras com 

diagnóstico a esclarecer. Um estudo realizado com 29,770 recém-nascidos, mostrou que 

a síndrome cromossômica mais comum foi a síndrome de Down, precedido da Trissomia 

do 18 em RNs vivos e natimortos [78].  

Os exames laboratoriais realizados foram investigados no intuito de verificar a 

presença de sepses e distúrbios eletrolíticos decorrentes das patologias e condições gerais 

dos RNs. Essas variáveis foram as variáveis de maiores dificuldade de coleta decorrente 

a deficiência do registro nos prontuários.    

Segundo Castillo [39], as anomalias cardíacas descrevem um grupo de diversas 

doenças com variadas consequências hemodinâmicas, bem como diferentes necessidades 

de acompanhamento e tratamento, deste modo o tempo médio de tratamento de CCs foi 

de (28,15) tendo o máximo de 159 dias de internamento.  

Ao analisar as intervenções apenas (n=2) neonatos necessitaram realizar cirurgia 

de correção, (n=3) fizeram uso de prostaglandina, e (n=5) de medicação oral ibuprofeno 

utilizada para o fechamento dos canais.  

Em CCs cianóticas alguns cardiopatas irão necessitar do uso de Prostaglandina 

que tem como função reabrir o ducto arterioso, aumentando o fluxo pulmonar, e fornecer 

uma melhora dramática do quadro clínico. Como a sua ação é de curta duração e 

dependente da infusão contínua, seu uso é provisório, até que seja realizado um 

cateterismo ou cirurgia, a depender do caso [79]. Portanto (n=1) CC que fez uso de 

Prostaglandina foi a óbito antes de ser transferido para realização de intervenção cirúrgica 

[79].  
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Os desfechos desfavoráveis aumentam em incidência quando a IG é menor [66]. 

Deste modo (n=99) neonatos tiveram como desfecho a alta, (n=11) foram transferidos e 

(n=24) foram a óbito, representando (17,9%) da amostra.  

Segunda a Sociedade Brasileira de Cardiologia as cardiopatias congênitas são a 

terceira causa específica de mortalidade infantil (coeficiente de mortalidade específica de 

94,6/1000 em 1991). Cerca de 10% da mortalidade infantil deve-se a cardiopatias 

congênitas, contabilizando mais de 300 mortes nos anos 90 [79]. 

O momento mais oportuno e ideal para operação vai depender do tipo e da 

natureza da cardiopatia, do grau de complexidade e dos sintomas e o potencial de 

determinar alterações secundárias reversíveis.  

O tratamento intervencionista das cardiopatias congênitas tem favorecido de 

forma substancial na correção definitiva ou paliativa destas variadas doenças congênitas 

do aparelho circulatório [80, 81, 82]. 

Outrossim, vale salientar que as correções cirúrgicas aos CCs não se limitam 

apenas a idade neonatal, dependendo da complexidade esses neonatos precisarão de 

várias intervenções no decorrer da vida.   

O município de Mossoró apesar de não dispor de cardiologista pediátrico e não 

realizar intervenções simples ou complexas aos neonatos, tem assistido com os recursos 

disponíveis esses cardiopatas. 

A difícil realidade de lidar com o perigo de morte iminente e a incerteza de vagas 

em leitos de UTI para a garantia do pós-cirúrgico, a dificuldade de transferências dessas 

crianças à outras cidades como a capital do estado Natal – RN, ou até mesmo outro estado 

para continuação da assistência, são entraves muito comuns. Algumas dessas 

transferências demandam ações judiciais por parte da genitora nas defensorias públicas 

do município e estado, bem como, ações judiciais da própria instituição no intuito de 

garantir assistência. A verdade é que quanto mais se demora a transferir mais risco e mais 

debilitados são estes neonatos, alguns apesar de transferidos morrem no pós operatório. 

Contudo, não possuímos dados precisos de quanto neonatos foram a óbito pós 

transferência/operatório. 

Atrelados a garantia de que: “Saúde um direito de todos e dever do estado”, 

sabemos que os financiamentos dos recursos de saúde no Brasil são carregados de 

incongruências de gestão política, gestão dos serviços hospitalares e profissional.  

Cabe a ressalva que se houvesse a identificação precoce das cardiopatias 

congênitas intraútero minimizaríamos não somente os efeitos da doença, mas também os 



81 

problemas enfrentados pela a família no processo de enfrentamento da doença e os 

problemas na escolha de parto em instituição que dispensam um melhor suporte aos 

neonatos cardíacos.  

Presumimos que esse número de cardiopatas seja maior, um levantamento da lista 

de exames de ecocardiograma na instituição evidencia esse fato, no entanto devido ao 

processo de transição da instituição para prontuário eletrônico, vários dados foram 

perdidos. Contudo a prevalência geral das cardiopatias nesse período foi de (8,14).  

Os gastos decorrentes de internação foram totalizados em 1.541.454,66 aos cofres 

públicos.  

A análise bivariada da pesquisa foi realizada a partir das três (03) cardiopatias 

mais frequentes e que permitiam realizar o teste de Qui-quadrado, como foi supracitado. 

Essa análise foi norteada pelas variáveis que não apresentavam colinearidade com as 

dependentes. Utilizando a PCA como variável dependente, realizou o teste para (43) 

variáveis, destas sete (07) apresentaram p<0,05 sendo: Repercussão hemodinâmica, peso 

do recém-nascido, apresentação do RN, desfecho do caso, oligâmnio, Apgar no 2º e 1º 

minuto, (09) e com p<0,20 as seguintes variáveis custo de internamento, idade 

gestacional, eclâmpsia, tempo de internamento, intervenção das cardiopatias, Raça da 

genitora, classificação do RN – GIG, PIG, Números de consultas na gestação, 

respectivamente na ordem apresentada. Explicando (52,8%) este modelo apresentou 

Hosmer (0,876). 

As três variáveis mais significativas sendo presença de repercussão para PCA 

obteve (RP 1,67), peso com (RP 0,96) e desfecho do caso com (RP 7,21). 

A segunda variável dependente testada foi CIV com 38 variáveis independentes. 

Conteve, portanto sete (08) com p-valor significativo, uma (01) com p<0,05 e seis (07) 

p<0,20 e Hosmer (0,963). Destacou-se o sexo do RN sendo a variável com maior 

significância e (RP 6,52), no estudo a variável sexo quando avaliada de modo geral não 

apresentou uma significância com relação a predomínio do gênero.  

A terceira variável de desfecho utilizada na análise bivariada foi a CIA. Testada 

com 24 variáveis onde apenas (02) apresentaram significância, porém não se mativeram 

no modelo final.  

Nenhuma das variáveis de desfecho apresentaram variáveis de confusão em 

comum.  

Os modelos de regressão logística obtidos no estudo para as variáveis 

dependentes, apresentaram para PCA (05) variáveis onde a repercussão hemodinâmica 
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apresentou valor abaixo de 1 representando um baixo risco de causar alterações 

hemodinâmicas aos neonatos portadores da doença, mesmo sendo a cardiopatia que mais 

apresentou essa alteração.  

As variáveis apresentação do RN que se refere a forma de nascimento e o desfecho 

do caso para alta/transferência e óbito, respectivamente apresentaram fatores de risco para 

PCA, no entanto a eclampsia e número de consultas demonstraram não ter tanta influência 

nos neonatos nascidos com PCA apesar da significância no modelo.  

Para CIV apenas o sexo foi significativo apresentando percentual de risco (17,28), 

para ambos os sexos. Sendo uma cardiopatia muito comum com a frequência de 15 a 20% 

em neonatos a amostra do estudo mostrou uma similaridade com dados da literatura 

existente.  

A CIA não apresentou nenhuma relação com as variáveis testadas.  

O presente estudo tratou-se de uma pesquisa retrospectiva de prontuários e base 

de dados secundários das genitoras e neonatos nascidos e assistidos na maternidade 

pública de Mossoró - RN, condicionado a isso, o estudo foi passível a limitações. Como 

mencionado tivemos dificuldade de acesso a todos neonatos identificados com 

cardiopatias pelos exames de ecocardiografia, com tudo a amostra revela a necessidade 

de uma atenção maior, voltada a esse grupo. Aliás, de maneira geral, as limitações de um 

estudo como este não se restringi apenas a coleta de dados, mas a gestão federal, estadual 

e municipal dos serviços de saúde, do preparo profissional em indicar um 

acompanhamento da gestante, na identificação de fatores condicionantes de saúde que 

influem na condição de nascimento, na falta de recursos que igualmente lidam na 

assistência, pré-parto, no parto e no nascimento.  

A partir da identificação destes sujeitos, é mister citar que a maioria destas 

mulheres estão em idade fértil e precisam ser acompanhadas em possíveis gestações 

futuras. Quanto aos neonatos deve ser garantido a eles uma avaliação pós alta, pois 

algumas alterações cardíacas deverão ser monitoradas nos primeiros anos de vida. Fica o 

questionamento ao estado e municípios de residência dessas crianças, qual garantia elas 

possuem que serão acompanhadas como necessitam?  

Se pensar em um sistema mais preciso de registro dessas doenças, favoreceria a 

identificação e continuidade de tratamento desses neonatos. O acompanhamento dos 

neonatos demanda organização em diversos âmbitos sendo principal a destinação de 

recursos financeiros em prol de assistência de demandas individuais, sem causar perdas 

as necessidades coletivas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 O perfil sociodemográfico das genitoras identificou que as genitoras de maioria 

residentes em cidades do Rio grande do Norte, possuíam baixo nível cultural, realizavam 

atividades voltadas a agricultura e como estado civil um discreto domínio com união 

estável.  

 Diferentes doenças e intercorrências gestacionais foram identificadas, sendo a 

infecção do trato urinário, ameaça de parto prematuro, pré-eclâmpsia, ruptura de 

membrana e doenças crônicas como diabetes, hipertensão, diabetes gestacional. Baixo 

número de consultas pré-natais e de ultrassonografias marcaram o período gestacional 

das genitoras.  

 Com relação ao perfil dos neonatos cardiopatas, com maior frequência em 

prematuros, as cardiopatias se classificaram na maioria em acianóticas, sendo 

diagnosticas após nascimento, identificadas pós exames ecocardiogramas indicados por 

sinais e sintomas e/ou alterações em teste do coraçãozinho. Acredita-se que o número de 

cardiopatas seja maior no período visto que os registros de exames indicam que mais 

recém-nascidos tiveram diagnóstico de cardiopatia, no entanto não foi possível localizar 

todos os prontuários dos neonatos doentes.  

 Apesar da instituição de saúde dispor da assistência especializada em 

cardiopediatra, os recursos oferecidos são frutos de esforços da instituição em manter e 

tratar os neonatos. O desafio maior como equipe de assistência é lidar com a incerteza da 

continuidade do serviço visto que quando há necessidade de intervenções maiores 

enfrentamos a dificuldade de transferência. No ano de 2017 o estado enfrentou uma 

redução nos leitos de UTI neonatal no município de Natal-RN o que representou um 

grande desafio para diversos municípios incluindo Mossoró. Alguns dos neonatos 

inclusos na pesquisa foram a óbito antes de conseguirem vaga em tempo hábil para 

transferência. No presente momento esses leitos já foram restabelecidos a população, no 

entanto ainda lidamos com o desafio de transferir esses neonatos quer cardiopatas ou com 

outras anomalias.  

 O alto custo decorrente dos tratamentos e tempo de internamento dos RNs, 

relaciona-se as doenças associadas as cardiopatias e a prematuridade que sem sombra de 

dúvida prolonga o período de internação hospitalar. Sabe-se que as diárias de Unidades 

de terapia intensiva demandam custos maiores, assim os neonatos que dependeram deste 

tipo de assistência requereram maiores gastos ao sistema. Apesar de não representar um 
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dos principais objetivos da pesquisa entende-se a importância da análise dos custos de 

internamento e gastos que esses pacientes demandam. Poucos estudos têm como foco 

essa temática de custos, contudo vale salientar que assistência a eles transpõem a 

fronteiras da instituição de nascimento, o acompanhamento continuará pós-alta, cada 

indivíduo de forma particular demandará custo ao estado. Necessita-se de um seguimento 

com esses pacientes para analisar os desfechos futuros. Ressalto neste ponto o fato do 

estado assistir outros estados que sem dúvida não participam do financiamento dos gastos 

obtidos na assistência.  

 Mesmo compreendendo que todo método de pesquisa apresenta limitações, 

espera-se que os dados explanados no decorrer do estudo sejam usados no 

aperfeiçoamento de novas pesquisas, no ensino, e que contribua na percepção do objeto 

de estudo permitindo novas condutas assistenciais a neonatos, lactentes e crianças 

cardiopatas nascidas na mesorregião do Oeste do Rio Grande do Norte e cidades de outros 

estados assistidas. 
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Número:_______  Ano: _________ 

Formulário 

Dados abaixo são referentes as Genitoras: 

Identificação e Aspectos socioeconômicos 

1. Nome da genitora: 

______________________________________________________

______________________________________________________

________ 

 

2. Idade:_______ Data de nascimento: ___/___/___  

3. Município de residência:________________ 

4. Vínculo com o Hospital Maternidade Almeida Castro: 

(  ) SUS  

(  ) Convênio 

(  ) Particular 

5. Raça: 

( ) Branca ( ) Amarela ( ) Preta 

( ) Parda ( ) Indígena ( ) Não informado  

6. Estado civil  

( ) Solteira  ( ) Casada ( ) Viúva ( ) União estável  

( ) Separação legal (judicial ou divórcio) ( ) Não informado 

7. Profissão:____________________________ 

 

8. Grau de escolaridade:___________________________ 

 

Dados relacionados ao  pré-natal, parto e pós-parto  

9.  Data Provável do Parto: ___/____/____ 

10. Data do Parto: ___/____/____ 

11. G (gesta)___ P (parto)___ A (aborto)____ 

12. Tipo de parto: ( )  normal ( )  cesárea  

13. Gestação: ( )  Única ( ) Gemelar  ( ) Tripla ou mais ( ) 

Ignorada 

14. Apresentação do feto:  ( ) Cefálica  ( ) pélvica ou podálica  ( ) 

Transversal ( ) Ignorada  

14. Número de consultas pré-natal:_______ 

15. Faz uso de medicamentos ou possui vícios: 

( ) Fuma 

( ) Bebida Alcoólica 

( ) Drogas  

( ) Nega vícios  

( ) medicamento  

(especificar)____________________________________________

______________________________________________________

________ 

16. Realizou USG obstétrica:______ 

17. Doenças anteriores  e intercorrências gestacionais: 

( ) Infecção de Urina  

( ) Sangramento na 2ª 

metade da gravidez  

( ) Rotura prematura das 

membranas   

( ) Diabetes 

( )  Diabetes gestacional  

( ) Eclâmpsia 

 

( ) Sífilis 

( )Rubéola 

( ) Toxoplasmose   

( ) Citomegalovírus 

( ) Oligohidrâmnio  

( ) Polihidrâmnio   

( ) Pré-eclâmpsia 

( ) RCIU 

( ) Ameaça de 

parto 

prematuro 

(contrações) 

( ) Não 

informou 

( ) Outros 

(especificar___

__ 

( ) Hipertensão 

18. Antecedentes familiares de cardiopatia:  

 ( ) Sim ( ) Não ( ) Não informou 

(especificar)____________________________________________

____ 

 

Dados relacionados ao Recém nascidos: 

APÊNDICE 1 
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19. Identificação do neonato: 

_______________________________ 

IG:______s____d         Peso: _______________________ 

Sexo: ( ) feminino ( ) Masculino  

Perímetro Cefálico (PC):__________  

Perímetro Torácico (PT):__________  

Altura:____________ APGAR ________/___________ 

 

Característica da doença, síndromes associadas;  exames e 

Internamento 

20. Tipo de cardiopatia:  

( ) Cianótica  ( ) Acianótica  

21. Diagnóstico de ECO e exames complementares 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

____________ 

Hemocultura:____/_______/______ 

 

 

____/_______/______ 

Hemograma  

HB ____/_____/______ HB _____/_____/______ 

 

HT ____/_____/______ HT _____/_____/______ 

 

PCR_____/_____/______ 

 

PCR_____/______/_____ 

Triglicerídeos:____/______/____ 

 

Triglicerídeos:____/______/

__ 

Linfócitos: ____/_______/____ 

 

Linfócitos: 

____/______/____ 

CKMB____/_______/____ CKMB____/_______/____ 

  

22. Intervenção:  

( ) Sem intervenção  

( ) medicamentosa (tempo de 

uso)_____________________________  

( ) Cirúrgica (se cirúrgica verificar questão 28) 

( ) uso de prostaglandina (tempo de uso) 

Especificar_____________________________________________

____ 

23. Outras Patologias e síndromes  associadas à 

cardiopatia:_____________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

_______________ 

24. Tempo de internamento:___________________________ 

 Entrada ____/___/_____ saída _____/____/____ 

25. Desfecho do caso: ( ) alta ( ) transferência (unidade 

hospitalar de 

transferência)_______________________________________  

( ) óbito  

 

26. Causa do Óbito: 

______________________________________________________

______________________________________________________

________ 

 

27. Custo de internamento:  

28. tempo para transferência __________________ 

 ( ) Regulação estadual ( ) Ação judicial  

 

 Informações complementares 
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HOSPITAL MATERNIDADE ALMEIDA CASTRO 

FOLHA DE ROSTO 

RN de:  SEXO: ( ) MASC ( ) 

FEM 

DATA NASCIMENTO: HORA DO NASCIMENTO: 

PARTO: APRESENTAÇÃO: TS: 

IG (USG ou DUM) CS ou NB: APGAR: 

PESO: COMP.: PC: PT: 

 

DIAGNOSTICOS/ PROCEDIMENTOS DATA CONDUTA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ANTIBIOTICOTERAPIA INICIO TERMINO 
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DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: FATORES ASSOCIADOS ÀS CARDIOPATIAS CONGÊNITAS EM RECÉM 

Pesquisador: Jessica Raquel de 

Santana Área Temática: 

Versão: 3 

CAAE: 82893518.4.0000.5294 

Instituição Proponente:Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.679.062 

Apresentação do Projeto: 

A presente pesquisa tem por natureza ser Dissertação para a conclusão do Mestrado em Saúde 

e 

Sociedade da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN. Apresenta como objetivo 

geral “Analisar os fatores associados às cardiopatias congênitas em recém-nascidos”. Como 

objetivos específicos foram descritos: “Identificar o número de Recém nascidos com cardiopatias 

congênitas”; “Conhecer os fatores socioeconômicos e culturais das genitoras de neonatos com 

cardiopatia congênita”; “Identificar o perfil clínico e epidemiológico dos RNs com as 

malformações cardíacas congênitas dos neonatos”. Trata-se de um estudo transversal e 

documental, retrospectivo, com abordagem quantitativa e análise descritiva, e terá como amostra 

neonatos com CCs nascidos nos anos de 2013-2017 na maternidade pública de Mossoró/RN. A 

pesquisa será realizada na maternidade pública que atende gestantes de baixo à alto risco, e 

que presta assistência a toda a população de Mossoró e cidades circunvizinhas da região Oeste 

do estado do Rio Grande de Norte, a maternidade Almeida Castro (APAMIM). Apresentam- se 

como critério de inclusão recém-nascidos com cardiopatia congênitas estruturais, bem como 

recém-nascidos com cardiopatias portadores de síndromes nascidos no período de 2013 – 2017. 

Como critério de exclusão: Recém-nascidos cuja única cardiopatia identificada forame oval 

patente sem repercussão hemodinâmica visto que esse tipo de alteração cardíaca pode ser 

revertida nas primeiras horas ou dias vida sem que haja algum tipo de intervenção. Para coleta 

de dados, serão avaliados prontuários dos pacientes internados acometidos pela doença 

investigada. A análise será                                                                                                   Página 01 

de 
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desenvolvida após a avaliação desses registros de prontuários de neonatos nascidos nos anos 

de 2013 2017, e das genitoras desses RNs, obedecendo aos critérios de inclusão e exclusão 

supracitados. A coleta será norteada por uma ficha especifica contendo dados tanto 

gestacionais, tais como o histórico gravídico da mãe quanto aos aspectos neonatais dos 

portadores dessa afecção. 

Após a coleta dos dados serão realizadas análises estatísticas a partir do programa de software 

Statistical Package for the Social Sciences, versão 20.0 (SPSS inc, chicago, il, EUA ). A análise 

será feita inicialmente pela estatística descritiva, baseada em medidas de tendência central e de 

dispersão. Procedendo-se com teste bivariado de qui-quadrado e o modelo de análise múltipla 

de regressão logística. Os riscos e benefícios foram descritos de forma coerente. Os 

pesquisadores propõem dispensa da utilização de TCLE com motivos elencados e bem 

justificados. Foram encontradas informações insuficientes sobre o armazenamento dos dados 

obtidos. O projeto possui orçamento de R$ 500,00 financiados com recursos dos pesquisadores. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Analisar os fatores associados às cardiopatias congênitas em recém-nascidos 

Objetivo Secundário: 

- Identificar o número de Recém nascidos com cardiopatias congênitas- Conhecer os fatores 

socioeconômicos e culturais das genitoras de neonatos comcardiopatia congênita- Identificar o 

perfil clínico e epidemiológico dos RNs com as malformaçõescardíacas congênitas dos neonatos. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Diante do instrumento de pesquisa proposto e do método de coleta de dados, os riscos 

previsíveis envolvidos na participação dos sujeitos serão mínimos, pois o sigilo e seguridade dos 

dados coletados são princípios norteadores da pesquisa. Deste modo acoleta de dados irá ser 

realizada em 

sala isolada, que será exclusiva para o procedimento, prezará pelo anonimato dos 

participantes, confidencialidade das informações e sigilo a seus dados, que serão utilizados 

apenas para fins científicos,mesmo em possível publicação dos resultados. 

Benefícios: 

A relevância reside na devolutiva do evento investigado sendo esse o maiorbenefício da 

pesquisa, 
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conhecer para desenvolver estratégias de intervenção eassistência a esses hoje neonatos e 

futuros cidadãos que necessitam viver bem e comqualidade de vida. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa é atual e relevante. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Conforme "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações". 

Recomendações: 

Conforme "Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações". 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Pendências atendidas. O projeto está aprovado. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações 

Básicas do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 

ROJETO_1059992.pdf 

25/04/2018 

10:10:23 

 Aceito 

Projeto Detalhado / 

Brochura 

Investigador 

projetomestrado2018jessicasantananov 

o2504.pdf 

25/04/2018 

10:02:21 

Jessica Raquel de 

Santana 

Aceito 

Outros autorizacaoassinada264novo.pdf 19/03/2018 

12:59:27 

Jessica Raquel de 

Santana 

Aceito 

TCLE / Termos de 

Assentimento / 

Justificativa de 

Ausência 

termoisencao264novos.pdf 19/03/2018 

12:53:01 

Jessica Raquel de 

Santana 

Aceito 

Folha de Rosto folhaderostoassinada264.pdf 16/03/2018 

23:43:59 

Jessica Raquel de 

Santana 

Aceito 

Declaração de 

Instituição e 

Infraestrutura 

anuenciames.pdf 29/01/2018 

21:51:34 

Jessica Raquel de 

Santana 

Aceito 

Declaração de 

Pesquisadores 

declaracaopesq.pdf 29/01/2018 

21:50:11 

Jessica Raquel de 

Santana 

Aceito 
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Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

MOSSORO, 28 de Maio de 2018 

Assinado por: 

Pablo de Castro Santos 

(Coordenador) 
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