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RESUMO 

 
As cardiopatias congênitas são malformações anatômicas que podem comprometer 
tanto a sobrevivência como a qualidade de vida dos pacientes. Atualmente, estão 
entre as principais causas de morbimortalidade neonatal com prevalência crescente 
na população. O objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil clínico e epidemiológico 
das crianças portadoras de cardiopatias congênitas atendidas em um hospital de 
referência no estado de Alagoas, Brasil, durante o período de agosto de 2015 a 
dezembro de 2016. Para tanto, foi realizado um estudo retrospectivo, utilizando dados 
dos registros de prontuários de crianças de 0 a 11 anos de idade. Observou-se que 
aproximadamente 94% das cardiopatias congênitas eram acianóticas, sendo as mais 
frequentes a persistência de canal arterial (33,7%), a comunicação interventricular 
(28,7%), e a comunicação interatrial (20%). Entre as cianóticas destacaram-se a 
tetralogia de Fallot (3,7%) e a atresia pulmonar com comunicação interventricular 
(2,5%). A associação com a síndrome de Down foi encontrada em 12,5% dos casos, 
a qual na maioria das vezes esteve associada à persistência do canal arterial e a 
comunicação interventricular.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Cardiopatias congênitas, epidemiologia, Alagoas. 
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ABSTRACT 

 
Congenital heart defects are anatomical malformations of the heart, which can 
compromise both survival and quality of life of the patients. Currently, they are among 
the main causes of neonatal morbimortality with increasing prevalence in the 
population. The objective of this study was to characterize the clinical and 
epidemiological profile of children with congenital heart disease treated at a referral 
hospital in the state of Alagoas, Brazil, during the period from August 2015 to 
December 2016. For this purpose, a cross-sectional study, using data from the records 
of records of children from 0 to 11 years of age. It was observed that approximately 
94% of congenital heart defects were acyanotic, with the most frequent being patent 
ductus arteriosus (33.7%), ventricular septal defect (28.7%), and atrial septal defect 
(20%). Among the cyanotics, the tetralogy of Fallot (3.7%) and pulmonary atresia with 
ventricular septal defect (2.5%) stood out. The association with Down syndrome was 
found in 12.5% of cases, which was most often associated with patent ductus 
arteriosus and ventricular septal defect.  
 
KEYWORDS: Congenital heart diseases, epidemiology, Alagoas. 

 
RESUMEN 

 
Las cardiopatías congénitas son malformaciones anatómicas del corazón, que pueden 
comprometer tanto la supervivencia como la calidad de vida del paciente. 
Actualmente, están entre las principales causas de morbimortalidad neonatal con 
prevalencia creciente en la población. El objetivo de este estudio fue caracterizar el 
perfil clínico y epidemiológico de los niños portadores de cardiopatías congénitas 
atendidas en un hospital de referencia en el Estado de Alagoas, Brasil, durante el 
período de agosto de 2015 a diciembre de 2016. Para ello, se realizó un estudio 
transversal, utilizando datos de los registros de historias de niños de 0 a 11 años de 
edad. Se observó que aproximadamente el 94% de las cardiopatías congénitas eran 
acianóticas, siendo las más frecuentes la persistencia de canal arterial (33,7%), la 
comunicación interventricular (28,7%), y la comunicación interatrial (20%). Entre las 
cianóticas destacaron la tetralogía de Fallot (3,7%) y la atresia pulmonar con 
comunicación interventricular (2,5%). La asociación con el síndrome de Down fue 
encontrada en el 12,5% de los casos, la cual en la mayoría de las veces estuvo 
asociada a la persistencia del canal arterial y la comunicación interventricular.  
 
PALABRAS CLAVE: Cardiopatías congénitas, epidemiologia, Alagoas. 
 

1. INTRODUÇÃO 

A cardiopatia congênita (CC) é o distúrbio congênito mais comum em 

recém-nascidos (TENNANT et al., 2010; BIRD et al., 2006; CANFIELD et al., 2006), e 

representa a segunda principal causa de mortalidade em crianças menores de um ano 

de idade e a terceira causa de óbito até os trinta dias de vida (BRASIL, 2017), embora 

os resultados tenham melhorado significativamente com o avanço das intervenções 

corretivas ou paliativas. 



A sua incidência varia de 8 a 10 para cada mil nascidos vivos (BELO, 2016), 

ou um em cem nascimentos, valor que pode variar nos países desenvolvidos e nos 

países mais pobres. No Brasil, 28.900 crianças nascem com CC por ano (1% do total 

de nascimentos), das quais cerca de 80% (23.800) necessitam de cirurgia cardíaca, e 

metade delas precisa ser submetida à procedimento cirúrgico no primeiro ano de vida 

(MALTA et al., 2010).  

A prevalência em relação ao tipo de CC varia principalmente de acordo com 

a faixa etária estudada e o armamentário diagnóstico utilizado. Em praticamente todas 

as estatísticas, a Comunicação Interventricular (CIV) é a cardiopatia congênita mais 

frequente, quando não se considera a valva aórtica bicúspide isolada como 

cardiopatia, com valores variando de 10 a cerca de 40% (CROTI et al., 2013). A 

Comunicação Interatrial (CIA), ocupa a segunda posição, com uma frequência de 

1:1.500 nascimentos, representando 6 a 10% de todos os defeitos cardíacos 

congênitos, com prevalência maior no sexo feminino, na razão de 2:1. Sua forma mais 

comum, ostium secundum, representa cerca de 80% dos pacientes. Já, entre as 

cardiopatias cianóticas, a tetralogia de Fallot é a CC mais comum (0,5 por 1000 

nascimentos) (CROTI et al., 2013). 

A etiologia das cardiopatias congênitas é multifatorial, incluindo fatores 

ambientais, genéticos, medicamentosos, drogas, diabetes gestacional, lúpus e 

infecções como a rubéola e a sífilis (AMARAL et al, 2010; ALLEN et al., 2008).  Os 

pacientes com cardiopatias congênitas podem ainda apresentar outras malformações 

e defeitos cromossômicos, sendo a mais frequente a síndrome de Down (HUBER et 

al., 2010).  

Para crianças com CC crítica que não são diagnosticadas durante a 

hospitalização do parto, o risco de mortalidade chega a 30% (ECKERSLEY et al., 

2016). Embora muitos recém-nascidos com CC crítica sejam sintomáticos e 

identificados logo após o nascimento, até 30% dos recém-nascidos destes parecem 

normais no exame de rotina e os sinais podem não ser aparentes nos primeiros dias 

de vida (AILES et al., 2015). A cianose pode não ser clinicamente aparente em 

pacientes com dessaturação leve (> 80% de saturação) ou anemia. Em bebês com 

pigmentação escura, a cianose pode ser especialmente difícil de ser avaliada 

(ISHIKAWA et al., 2011). 

Em crianças com lesões cardíacas graves, o risco de morbimortalidade 

aumenta quando há um atraso no diagnóstico e encaminhamento oportuno a um 



centro terciário especializado no tratamento desses pacientes (DE-WAHL GRANELLI 

et al., 2009; ECKERSLEY et al., 2016). Há cinco décadas, quase 70% das crianças 

com cardiopatia congênita tinham um desfecho desfavorável e não conseguiam atingir 

a idade adulta, pois os procedimentos cirúrgicos e intervencionistas ainda não 

estavam disponíveis. Esse panorama mudou muito, principalmente nos países 

desenvolvidos, que se organizaram em relação ao cuidado em todas as suas etapas, 

da vida fetal ao adulto com CC. Nesses países, a expectativa de vida dos recém-

nascidos com CC atinge 85% (FIXLER et al., 2014; BALDACCI et al., 2015).  

O panorama nacional atual requer medidas urgentes para melhorar a 

sobrevida, especialmente na faixa etária neonatal. Sabe-se que o atendimento integral 

à criança com CC no Brasil ainda é um dos grandes desafios do Sistema Único de 

Saúde (SUS). As dimensões continentais do país e a distribuição geográfica desigual 

dos centros de referência de cardiologia e cirurgia cardíaca pediátrica são fatores 

determinantes nesse processo (SOARES, 2018).  

A partir dessa contextualização, este trabalho visa identificar o perfil clínico-

epidemiológico das crianças portadoras de cardiopatias congênitas submetidas à 

correção cirúrgica em um serviço de referência no Estado de Alagoas. 

 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo retrospectivo, conduzido no Hospital do Coração de 

Alagoas, através da consulta de prontuários de crianças portadoras de cardiopatia 

congênita, no período de agosto de 2015 a dezembro de 2016. Os critérios de 

inclusão, foram: crianças portadoras de cardiopatias congênitas, com idade entre 0 e 

11 anos, submetidas a cirurgia cardíaca. Foram excluídos pacientes com prontuário 

ilegível, dados incompletos, maiores de 11 anos e que possuíam doença cardíaca 

adquirida, como valvulopatias por febre reumática. 

As variáveis primárias foram: tipo de cardiopatia congênita, sexo, faixa 

etária e peso. As variáveis secundárias, foram: presença de síndromes genéticas, 

procedência e tratamento. Para a descrição das variáveis categóricas foram 

calculadas as frequências e porcentagens. As variáveis quantitativas foram descritas 

com o uso de medidas de tendência central e de dispersão (médias e desvios padrão, 

medianas e percentis). 

Para avaliação do estado nutricional, foram utilizados o peso e Score Z, de 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). Para análise dos dados, foi 



utilizado o programa Microsoft Excel (2016), possibilitando a criação de gráficos e 

tabelas que auxiliaram na interpretação dos dados. 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do 

Centro Universitário Tiradentes – UNIT/AL, sob nº CAAE: 63592417.6.0000.5641, e 

parecer de nº 2.301.374. A instituição hospitalar formalizou sua autorização para a 

coleta dos dados. 

 

3. RESULTADOS  

No período de agosto de 2015 a dezembro de 2016, sessenta e sete 

pacientes com diagnóstico de cardiopatia congênita foram submetidos à cirurgia 

cardíaca no Hospital do Coração de Alagoas. Houve predomínio do sexo masculino 

com 56,7% versus 43,3% do sexo feminino. A média de idade dos pacientes 

observados foi de 5 anos e 3 meses, a mediana de 5, assim como a moda, e o desvio 

padrão foi de 2,9308. Na distribuição do período de vida (Tabela 1), a maioria era 

escolar (50,7%), seguido das crianças na fase pré-escolar (25,4%). Quanto à 

procedência dos pacientes, a maior parte foi oriunda do município de Maceió com 

26,8% (n=18), seguido pelo município de Arapiraca com 15% (n=10) e de Craíbas 

com 10,5% (n=7).  

Aproximadamente 94% das cardiopatias congênitas eram acianóticas 

(Tabela 2). Destas, as mais frequentes foram: a persistência de canal arterial (33,7%), 

a comunicação interventricular (28,7%), e a comunicação interatrial (20%). Entre as 

cardiopatias cianóticas destacaram-se a tetralogia de Fallot (3,7%) e a atresia 

pulmonar com comunicação interventricular (2,5%). Observou-se que a cardiopatia foi 

achado isolado em 71,6% (n = 48) dos casos. Os pacientes que apresentaram dois 

tipos de cardiopatias foram de 23,8% (n=16), e a associação de três tipos foi de 4,5% 

(n = 3). A síndrome de Down foi encontrada em 12,5% dos casos de CC, e em 50% 

destes esteve associada à persistência do canal arterial e em 40%, a comunicação 

interventricular (Tabela 3).  

Para avaliação do estado nutricional destas crianças foi utilizado o escore 

Z. A OMS define o baixo peso para a idade em crianças com o escore Z inferior a -2, 

e o muito baixo peso para a idade em crianças com escore Z inferior a -3. Observando-

se os resultados deste estudo descrito na Tabela 4, observou-se que 34,4% das 

crianças com cardiopatia congênita estavam abaixo do peso ideal para a idade, e 

destas 15% estavam com muito baixo peso para a idade.  



Quanto ao tratamento recebido, as crianças foram submetidas a algum tipo 

de tratamento cirúrgico (Figura 1), e destes, os mais realizados foram a ligadura de 

canal arterial (33,7%), a ventriculosseptoplastia (28,7%) e a atriosseptoplastia (20%).  

 

Tabela 1 – Distribuição das crianças com cardiopatias congênitas segundo o período 
de vida 
 

PERÍODO DE VIDA n % 

Lactente (0-2 anos) 16 23,9 

Pré-escolar (2-4 anos) 17 25,4 

Escolar (5-11 anos) 34 50,7 

Total 67 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015-2016.   
 
Tabela 2 – Distribuição das cardiopatias congênitas identificadas nos prontuários das 
crianças (n = 67) 
 

DIAGNÓSTICO n % 

Comunicação interatrial  16 20 

Comunicação interventricular  23 28,7 

Persistência do canal arterial  27 33,7 

Defeito do septo atrioventricular  3 3,7 

Tetralogia de Fallot  3 3,7 

Estenose pulmonar  2 2,5 

Estenose aórtica  1 1,3 

Atresia pulmonar com CIV 2 2,5 

Coarctação de aorta  1 1,3 

Insuficiência aórtica  1 1,3 

Insuficiência tricúspide  1 1,3 

Fonte: Dados da pesquisa, 2015-2016. 
 
Tabela 3 – Principais diagnósticos em pacientes com síndrome de Down 
 

PRINCIPAIS DIAGNÓSTICOS N % 

Comunicação interatrial  1 10 

Persistência do canal arterial  5 50 

Comunicação interventricular  4 40 

Total 10 100 



Fonte: Dados da pesquisa, 2015-2016. 
 
Tabela 4 – Distribuição do peso por idade das crianças com cardiopatia congênita 
através do escore Z 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015-2016. 
 
Figura 1 – Distribuição das crianças com cardiopatias congênitas quanto ao tipo de 
procedimento cirúrgico realizado 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015-2016. 
 
 
4. DISCUSSÃO 

No estudo apresentado houve predomínio das cardiopatias congênitas no 

sexo masculino (56,7%), semelhante ao estudo de Aragão e colaboradores (2013) 

(49,3%), que analisou crianças com a mesma faixa etária, e porcentagem aproximada 

(53,8%) foi encontrada na análise de dez anos consecutivos de Araújo e 

colaboradores, no estado da Paraíba, e no de Oliveira e colaboradores (58%), no 

estado do Tocantins. Bastos e colaboradores (2016), no Ceará, encontrou uma maior 

prevalência no sexo feminino (55,1%), assim como Belo e colaboradores, em que 53% 

das crianças eram do sexo feminino. Apesar deste estudo apresentar um leve 

34%

29%

20%

4%
3%
3%

4%5%

Ligadura de PCA Ventriculoseptoplastia Atrioseptoplastia

Blalock Taussing Shunt sistêmico pulmonar Valvoplastia pulmonar

Correção de DSAV Outros

ESCORE Z N % 

< -3 10 15 

Entre -3 e -2 13 19,4 

Entre -2 e -1 18 26,8 

Entre -1 e +2 22 32,8 

Entre +2 e +3 2 3 

> 3 2 3 

 



predomínio do sexo masculino com 56,7% versus 43,3% do sexo feminino, a literatura 

se mostrou heterogênea, com sutis predomínios em análises diferentes. 

A análise do peso, baseada nos critérios da OMS, demonstrou que 83,5% 

das crianças com cardiopatia congênita estão abaixo do peso. No estudo de Belo e 

colaboradores realizado no Rio de Janeiro, mais da metade das crianças com CC 

estavam com o peso ideal. Miyagui e colaboradores também descreveram o peso em 

seu estudo, porém fez uma análise de crianças prematuras com CC em que metade 

delas apresentavam-se abaixo do peso ideal para a idade. 

As cardiopatias congênitas mais frequentes são as acianóticas, menos 

sintomáticas e de difícil diagnóstico, exceto quando ocorre em associação com outras 

malformações cardiovasculares, o que é frequente na comunicação interventricular 

(CIV) e na comunicação interatrial (CIA) (KOBINGER, 2013). Dentre as cardiopatias 

congênitas analisadas, as mais frequentes foram as acianóticas, assim como em 

todos os estudos analisados, com predomínio das cardiopatias de shunt esquerdo-

direito. A cardiopatia acianótica mais frequente neste estudo foi a persistência do 

canal arterial (PCA) (33,7%), diferente do que demonstra a maioria dos estudos em 

que a CIA e a CIV são as mais prevalentes.  

A análise feita em Alagoas apresentou a CIV (28,7%) como a segunda 

cardiopatia mais comum, porcentagem similar foi encontrada no estudo de Guitti 

(28,3%), porém inferior ao de Belo e colaboradores (36,4%). A CIA apareceu na 

maioria dos estudos ocupando a terceira colocação em frequência. A cardiopatia 

cianótica mais frequente neste estudo foi a Tetralogia de Fallot (3,7%), semelhante ao 

estudo de Araújo et. al (3%), e com maior frequência no estudo de Guitti  e 

colaboradores (7,5%), Bastos e colaboradores (6,74%), Belo e colaboradores 

(20,08%) e Aragão e colaboradores (14%). A associação de uma ou mais cardiopatias 

congênitas foi pouco descrito na literatura. Miyague e colaboradores descreveu a 

coarctação da Aorta com alto grau de associação com outras cardiopatias.  

Certas alterações cromossômicas produzem síndromes, como 

as síndromes de Down (SD), de Turner e de Klinefelter, que frequentemente 

são acompanhadas de cardiopatias congênitas (BASTOS et. al, 2013). Cerca de 50% 

dos indivíduos com SD são afetados por CC (PLAIASU, 2017; BERGSTRÖM et al., 

2016; e DIAS et al., 2016). O aumento na prevalência de SD leva a um aumento no 

número de pacientes com defeitos cardíacos. No estudo de Patel e colaboradores 



(2016), foi observado que a prevalência de SD em neonatos submetidos à cirurgia 

cardiovascular foi de 2,1% (PATEL et al., 2016).  

Farias e colaboradores (2014) encontraram 5,7% de cardiopatias 

congênitas associadas a síndromes, sendo 4% a Síndrome de Down. Em nosso 

estudo, encontramos 12,5% dos casos associados a Síndrome de Down (SD), dos 

quais 70% eram do sexo feminino. Uma meta-análise publicada em 2017 também 

relatou uma maior prevalência de pacientes do sexo feminino com CC e SD 

(DIOGENES et al., 2017). Um estudo publicado em 2016, por Dias e colaboradores, 

mostrou que 64,7% dos pacientes com SD que tinham CC eram do sexo feminino 

(DIAS et al., 2016). Outra análise publicada recentemente, de Martin e colaboradores 

(2018), também demonstrou uma maior prevalência de meninas (52,7%) (MARTIN et 

al, 2018).  

Um estudo recente, de Santos e colaboradores (2019) mostrou que a 

principal CC em pacientes com SD foi o DSAV, tanto na forma total quanto na parcial, 

presente em 63 (45,32%) pacientes, seguido pela CIV com 35 (25,18%) casos. Um 

estudo sueco publicado em 2016 também relatou prevalência semelhante, com 42% 

de DSAV e 22% de CIV (BERGSTRÖM et al., 2016). Um estudo irlandês publicado 

em 2018 também evidenciou a DSAV como mais frequente, presente em 30% dos 

casos (MARTIN et al., 2018). Um terceiro estudo na Alemanha evidenciou o DSAV 

como mais frequente, seguido por CIV, 51,2% e 25,1%, respectivamente (PFITZER et 

al., 2018). O presente estudo, no entanto, revelou a PCA como a mais frequente nos 

pacientes com SD, seguida pela CIV, com 50% e 40%, respectivamente.  

É importante mencionar que mais da metade das intervenções cirúrgicas 

(76.1%) foram realizadas em pacientes com mais de dois anos de idade, uma vez que 

em outros estudos brasileiros (BASTOS et al.; GUITTI et al.; ARAGÃO et al.; MYAGUI 

et al.) foram observados uma maior frequência em lactentes. A média de idade 

encontrada no estudo (5 anos e 3 meses) é diferente da descrita na literatura por Belo 

e colaboradores, em que a média é de 2 anos e 3 meses, reforçando o déficit no 

diagnóstico precoce do Estado de Alagoas. Quando não tratados, esses pacientes 

podem evoluir para síndrome de Eisenmenger, fase final da hipertensão arterial 

pulmonar, quando o shunt direito-esquerdo é estabelecido, com alta 

morbimortalidade. Para evitar essa evolução, recomenda-se operar esses pacientes 

antes dos 6 meses de idade, ou mesmo entre 3 e 4 meses em alguns centros 

(DIMOPOULOS e KEMPNY, 2016).  



Mellander e Sunnegårdh (2006), relataram que 19,7% dos lactantes com 

Cardiopatia Congênita Crítica (CCC) foram diagnosticados após a alta das 

maternidades, e 43% estavam em choque circulatório no momento do 

encaminhamento para o centro cardíaco. Brown e colaboradores (2006), relataram 

que a insuficiência cardíaca e a disfunção de múltiplos órgãos ocorreram com maior 

frequência em lactentes com CCC que tiveram alta de unidades obstétricas em 

comparação com aqueles diretamente encaminhados para um centro cardíaco. Em 

seu estudo sobre os registros de alta hospitalar em New Jersey de crianças nascidas 

durante 1999-2004 com CCC, Aamir e colaboradores (2007) descobriram que 42% 

(47 de 112) das crianças com CCC receberam alta dos hospitais de nascimento sem 

encaminhamento para um centro cardíaco. Isso ressalta a necessidade de melhorar 

a detecção precoce das crianças com CCC.  

Nesse contexto, a triagem universal de recém-nascidos foi proposta para 

melhorar o diagnóstico precoce e o encaminhamento oportuno a um centro cardíaco. 

A triagem das Cardiopatias Congênitas Críticas ou Teste do Coraçãozinho 

(Fluxograma 1), como também é conhecida, consiste na averiguação das saturações 

pré e pós-ductais no recém-nascido com mais de 34 semanas de idade gestacional e 

tempo de vida entre 24 e 48 horas, por meio da oximetria de pulso (MORAIS et al., 

2013), e visa à identificação antecipada das cardiopatias antes da alta hospitalar, 

minimizando assim a morbimortalidade associadas ao diagnóstico tardio. 

Várias limitações deste estudo devem ser consideradas. O mais importante 

é o tamanho amostral pequeno, relacionado à análise de dados unicêntrico. Além 

disso, devido à ausência da dados importantes nos registros dos pacientes, não foi 

permitido inferir causa ou avaliações detalhadas da sequência de eventos. Ainda 

relacionado a falta de dados nos prontuários, não foi possível coletar outras 

informações que poderiam ter sido levadas em conta, como condição da criança na 

admissão, presença de fatores de risco maternos e prematuridade, realização do teste 

do coraçãozinho durante a hospitalização para o parto. Além disso, o estudo foi 

limitado a faixa etária de zero a onze anos, não fornece estimativas de mortalidade 

precoce e tardia, e outras variáveis de desfecho, como complicações intra-operatórias 

e pós-operatórias, tempo de permanência e morbidade. 

 

Fluxograma 1 - Protocolo para triagem neonatal para cardiopatia congênita 

crítica (Teste do Coraçãozinho) 



 

Adaptado de: Ministério da Saúde. Teste do coraçãozinho (oximetria de pulso) na 
triagem neonatal. Nota técnica nº 7/2018-CGSCAM/DAPES/SAS/MS, 2018. 
  
5. CONCLUSÃO 

O estudo demonstrou que pode haver uma deficiência à nível de saúde pública 

no diagnóstico precoce dessas patologias no Estado de Alagoas, sendo confirmado 

pela maior prevalência de crianças com cardiopatia congênita na fase escolar, o que 

expressa um diagnóstico tardio. Isso pode gerar novos questionamentos para 

identificar as possíveis razões do atraso no diagnóstico e tratamento. A avaliação dos 

prontuários mostrou-se uma fonte importante de informação, mas reforça a fragilidade 

da padronização de registro entre os profissionais da área da saúde, comprovada pela 

ausência de informações que não pôde ser coletada numa entrevista ou avaliação 

clínica mais detalhada. Para conclusões mais acuradas são necessários estudos 

populacionais de maior abrangência, com amostras maiores, incluindo adolescentes 

e adultos com cardiopatia congênita e avaliando variáveis de desfecho em recém-

nascidos com CC, como tempo de permanência hospitalar e morbimortalidade. 
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