
Pesquisas recentes sugerem que, em média, a cada 700 recém-nascidos, um tem síndro-
me de Down. Quase metade destes bebês têm problemas cardíacos congênitos, ou seja, 
presentes no nascimento. Algumas questões são leves e não têm maiores consequências, 
outras doenças são graves. A boa notícia é que a maioria dos problemas pode ser tratada 
por meio de cirurgias com excelentes índices de sucesso.

PROBLEMAS CARDÍACOS



problemas 
CARDÍACOS

2

COMO FUNCIONA O CORAÇÃO?

O coração é constituído por uma bomba de quatro câmaras. Sua função é bombear o san-
gue que já circulou pelo corpo aos pulmões para receber oxigênio e, em seguida, colocá-lo 
novamente em circulação pelo corpo para abastecer os órgãos.

As duas câmaras superiores são as aurículas ou átrios direito e esquerdo, também co-
nhecidos como câmaras receptoras, já que agem como reservatórios para os respectivos 
ventrículos. As duas câmaras inferiores são os ventrículos esquerdo e direito, responsáveis 
por bombear o sangue para o corpo e os pulmões. Uma válvula liga as câmaras superior e 
inferior de cada lado: a válvula mitral no lado esquerdo e a válvula tricúspide no lado direi-
to. A parede entre os lados esquerdo e direito do coração é chamada de septo, ou parede 
central do coração.

Septo

Veia cava inferior

Artéria aorta

Ventrículo esquerdoVentrículo direito
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O sangue que volta depois de ter circulado pelo corpo entra na aurícula direita através das 
veias cava superior e inferior, de onde passa para o ventrículo direito por meio da válvula 
tricúspide. Quando o músculo cardíaco se contrai, a válvula tricúspide se fecha e a pressão 
do ventrículo direito aumenta, abrindo a válvula pulmonar. Este movimento permite a en-
trada do sangue nos pulmões através da artéria pulmonar.

As artérias principais dos pulmões se ramificam em vários vasos muito pequenos (como a 
estrutura de uma árvore: tronco, ramos, galhos), com paredes muito finas que são capazes 
de captar o oxigênio das vias aéreas dos pulmões e levá-lo para o sangue. O sangue oxi-
genado retorna dos pulmões pelas quatro veias pulmonares e entra na aurícula esquerda.

A partir da aurícula esquerda, o sangue passa para a válvula mitral e segue para o ventrícu-
lo esquerdo. Novamente, quando o músculo cardíaco se contrai, a válvula mitral se fecha e 
a pressão no interior do ventrículo sobe, forçando a abertura da válvula aorta. O movimen-
to permite que o sangue flua para dentro da aorta, e a partir daí para os diversos vasos que 
alimentam o corpo.

Assim, nota-se que o lado direito do coração bombeia o sangue para os pulmões, o que é 
uma tarefa relativamente simples, enquanto o lado esquerdo faz o trabalho mais difícil de 
bombear o sangue pelo resto do corpo. Como resultado, a pressão no ventrículo esquerdo 
é geralmente cerca de quatro vezes maior do que no ventrículo direito e a parede do ven-
trículo esquerdo é mais espessa do que a do direito.
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PERGUNTAS FREQUENTES

O bebê com problemas cardíacos pode 
ser amamentado? 

Difi culdades na alimentação muitas vezes são 
um grande problema para os bebês com pro-
blemas cardíacos. Com paciência e perseveran-
ça, a amamentação pode ser bem-sucedida e 
não deve ser interrompida devido ao baixo ga-
nho de peso sem que o assunto seja discutido 
com o médico. Alguns bebês vão precisar de 
suplementos de calorias e de alimentação por 
meio de uma sonda nasogástrica (por meio do 
nariz e diretamente no estômago) para facilitar 
o ganho de peso.

Como descobrir se meu fi lho tem problemas cardíacos? 

Todos os bebês com síndrome de Down devem passar por um exame de coração chamado 
ecocardiograma o mais rápido possível para estabelecer a sua condição cardíaca. Se hou-
ver qualquer suspeita de anormalidade, o bebê deve ser examinado por um cardiologista 
que poderá fazer um diagnóstico completo.

Fique de olho!

Muitos dos primeiros sintomas de um grande 

defeito no coração são confundidos por 

profi ssionais e pais com as características 

dos bebês com síndrome de Down, como por 

exemplo pouco ganho de peso, menor atividade, 

cansaço ao mamar e problemas de alimentação.



problemas 
CARDÍACOS

5

Problemas no coração atrasam o 
desenvolvimento da criança? 

Como acontece com todas as crianças, o sur-
gimento de uma doença e a hospitalização po-
dem causar atrasos temporários e até mesmo 
retrocessos no desenvolvimento. No momen-
to adequado, o bebê poderá fazer exercícios 
de estimulação precoce com o aval do médico 
cardiologista. Além disso, ele poderá viver uma 
vida plena e muito ativa no futuro.

Tenho dúvidas sobre o tratamento. E agora?

Os pais de pessoas com síndrome de Down enfrentam as mesmas preocupações que os 
demais quando a criança é diagnosticada com uma cardiopatia congênita. Se houver qual-
quer dúvida em relação à recomendação do médico ou hospital sobre o tratamento neces-
sário, é natural pedir uma segunda opinião para um profi ssional diferente.

Ocasionalmente, os pais podem negar ou minimizar a gravidade do problema no coração 
de seus fi lhos, sobretudo quando mostram poucos sintomas em seus primeiros anos. Neste 
período, a resistência vascular pulmonar está aumentando, em grande medida para com-
pensar os efeitos do defeito. Entretanto, a “lua de mel" é apenas temporária; muitas vezes, 
o ideal é que a criança faça a cirurgia quando é muito pequena, antes que complicações 
possam ocorrer.

A hora do diagnóstico

É fácil subestimar o efeito que a notícia de um 

problema de coração tem sobre os pais de uma 

criança já diagnosticada com síndrome de Down. 

Embora bem-intencionadas, às vezes as palavras 

insensíveis podem ser extremamente dolorosas para 

estes pais, especialmente se a cirurgia não é possível 

ou não é recomendada. O profi ssional de saúde que 

cuidará da criança deve ter muito cuidado para não 

gerar ainda mais estresse às famílias.

“

”

Minha princesa Ivana fez 
cirurgia aos 11 meses, pois 
apresentava comunicação 

interatrial - CIA e comunicação 
interventricular - CIV (três 

furos). Hoje está com 21 anos e 
sem qualquer problema.

Ivam Magalhães
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PALAVRA DA ESPECIALISTA

Dra. Rosa Celia Pimentel Barbosa
Cardiologista

Fundadora do Pró Criança Cardíaca, projeto que já atendeu mais de 20.000 crianças e 
adolescentes no Rio de Janeiro, a cardiologista pediátrica Rosa Celia Barbosa conhece 
bem a importância do diagnóstico precoce de cardiopatias congênitas em bebês com sín-
drome de Down. “O diagnóstico é fundamental para direcionar o tratamento, seja clínico 
ou cirúrgico”.

Ao longo de mais de 30 anos de ex-
periência, Rosa Celia já atendeu a 
inúmeros recém-nascidos com sín-
drome de Down. A médica explica 
que, como alguns casos são mais 
graves, nem sempre é possível re-
solver o problema em um primeiro 
procedimento cirúrgico. “O objeti-
vo da cirurgia é a cura, contudo o 
resultado vai depender da comple-
xidade das lesões, principalmen-
te das válvulas atrioventriculares”, 
afi rma.

A cardiologista também dá um re-
cado importante aos pais daque-
les que nascem com cardiopatias 
complexas: até que o problema 
cardíaco seja tratado, os exercícios 
para estimular o desenvolvimento 
do bebê fi cam em segundo plano. 

Bebê com síndrome de Down atendido pelo projeto 
Pró Criança Cardíaca, do Rio de Janeiro.
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“Antes do procedimento cirúrgico, em geral realizado aos seis meses de idade, a criança 
não fi ca liberada para estimulação motora”, acrescenta a cardiologista.

Uma das maiores preocupações dos pais de bebês com o coração doente está relaciona-
da ao futuro de seus fi lhos. Segundo Rosa Celia, os prognósticos são bastante positivos, 
mesmo entre aqueles que precisam passar por uma operação: “Após a cirurgia, a maioria 
das crianças pode levar uma vida normal, orientamos apenas que atividades físicas com-
petitivas sejam evitadas”.

A cardiologista Rosa Célia com uma das milhares de pacientes atendidas 
pelo projeto Pró Criança Cardíaca: diagnóstico precoce salva vidas.
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CARDIOPATIAS

A cardiopatia congênita é uma anormalidade na estrutura do coração que está presente 
desde o nascimento. Existem muitos tipos diferentes de cardiopatias, que vão desde defeitos 
simples de conformação até questões complexas envolvendo todas as quatro câmaras do 
coração. Dois pacientes com o mesmo defeito podem não apresentar, necessariamente, os 
mesmos sintomas. Por exemplo, o tamanho exato e posição do(s) buraco(s) ou a largura 
das artérias poderão variar, resultando em apresentações diferentes em cada paciente. 
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DSAV - Defeito do septo atrioventricular

O DSAV é a cardiopatia congênita mais comum em crianças com síndrome de Down, sendo 
responsável por 50% do total das cardiopatias neste público.

Na sua forma completa, o problema causa um buraco na parede entre as câmaras superio-
res (aurículas), um furo na parede entre as câmaras inferiores (ventrículos) e uma válvula 
comum entre os dois átrios e dois ventrículos. Nas formas parciais, pode não haver um ori-
fício entre as câmaras inferiores (ventrículos) ou as válvulas mitral e tricúspide podem não 
ser unidas entre si, o que gera o vazamento de uma ou ambas. Esta condição é conhecida 
como insuficiência venosa.

Abertura na parede 
entre os átrios

Abertura na parede 
entre os ventrículos

Devido à alta pressão no interior do ventrículo esquerdo, necessária para bombear o san-
gue para todo o corpo, o sangue é forçado a passar através dos orifícios no septo (parede 
central do coração) quando o ventrículo se contrai, aumentando assim a pressão no in-
terior do ventrículo direito. Este aumento da pressão (hipertensão pulmonar) resulta em 
excesso de fluxo sanguíneo para os pulmões.
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Sintomas

Alguns dos primeiros sintomas que podem ser apresentados são a difi culdade na alimenta-
ção, pouco ganho de peso, respiração rápida e cianose (coloração azulada), particularmen-
te visível ao redor da boca, dedos das mãos e dos pés. A cianose ocorre em alguns casos, 
pois normalmente ela não está presente. Pode estar em casos de choro intenso, ou quando
o shunt fi ca invertido, sendo do ventrículo direito para o  esquerdo (quando as pressões 
se invertem com o agravamento do quadro). O exame clínico pode revelar um aumento do 
coração e do fígado. Neste caso, pode ser dado um diagnóstico de "insufi ciência cardíaca". 
Isto não é tão assustador quanto parece – trata-se do termo médico utilizado para indicar 
que o coração está trabalhando inefi cientemente devido às exigências que o corpo coloca 
sobre ele. Por causa do fl uxo de sangue de um lado para o outro, o coração tem que traba-
lhar mais do que o normal.

Nem todas as crianças apresentam sintomas no início da vida e nem todas apresentam 
todos esses sintomas.

Tratamento

O tratamento inicial pode envolver o uso de diuréticos para controlar a retenção de fl uidos 
no corpo e reduzir o volume de sangue em circulação, tornando assim o trabalho de bom-
beamento do coração mais fácil. As medicações podem ser utilizadas em conjunto com 
outros medicamentos para tornar mais fácil a passagem de sangue para o corpo em vez de 
voltar através do orifício para os pulmões.

Devido ao ganho de peso lento do bebê, pode ser necessário fazer suplementação nutri-
cional e aumentar a ingestão de calorias. Problemas alimentares graves podem demandar  
alimentação por meio de um tubo nasogástrica para que a criança não gaste muita energia.

A maioria dos casos de DSAV requerem intervenção cirúrgica, o que geralmente ocorre 
nos seis primeiros meses de vida. Se a condição não for corrigida logo, o aumento da 
pressão arterial nos pulmões poderá provocar danos que eventualmente farão com que a 
cirurgia se torne impossível, já que o corpo se ajusta a essas pressões e pode não suportar 
a operação.
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Acompanhamento

Muitas vezes, uma válvula continua vazando após a cirurgia, o que exige um controle re-
gular e pode levar a mais uma operação. No entanto, em muitos casos, o coração lida bem 
com o vazamento e nenhum tratamento adicional é necessário. Em alguns casos, outras 
doenças podem colocar uma pressão adicional sobre a válvula com vazamento, mas isto 
pode ser atenuado pelo tratamento com diuréticos por um curto período. Pode haver mo-
mentos em que infecções respiratórias necessitem de um tratamento bastante enérgico. O 
uso contínuo de antibióticos (antibióticoterapia profi lática), se realizado corretamente, é 
muito útil e não reduz a resistência da criança a infecções.

Manu nasceu com DSAV total. 
Ficou cinco meses na UTI e se alimentava 
por sonda. Ela teve hipertensão pulmonar 

e aos quatro meses fez a cirurgia 
cardíaca. Passou por um pós-operatório 
difícil, mas aos poucos foi melhorando. 

Hoje é uma menina muito linda e sapeca 
de um ano e três meses.

Rita Moraes

“

”
Pedro nasceu com 33 semanas e 
Defeito do Septo Atrioventricular 

(DSAV) na forma total. Fez cirurgia 
com quatro meses. Ficamos internados 
por longos e sofridos três meses. Hoje, 
com dois anos, ele não toma nenhuma 
medicação cardíaca. Faz fi sioterapia e 
fonoaudiologia desde o nascimento. 

É muito esperto e feliz!

Roberta Bartel

“

”
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DSA - Defeito do Septo Atrial 

Nesta má-formação, existe um orifício entre as duas câmaras superiores (aurículas recep-
toras). O aumento da pressão no lado esquerdo do coração permite que o sangue oxigena-
do fl ua através do furo a partir do lado esquerdo para o lado direito do coração e de volta 
para os pulmões, saindo do fl uxo normal.

Existem três tipos de defeitos em que essa comunicação interatrial acontece. O mais co-
mum é quando o buraco está no meio do septo atrial (parede central do coração) e é 
chamado de ostium secundum. Quando os furos estão na parte inferior do septo, o defeito 
é chamado de primum (defeito de septo atrioventricular parcial). Neste caso, os orifícios 
são frequentemente associados a uma anomalia da válvula mitral que resulta num escape 
sanguíneo. São menos comuns os furos na parte superior do septo, que estão associados 
com uma anormalidade da veia pulmonar superior direita. Este problema é denominado 
como defeito do seio venoso.

A quantidade de fl uxo de sangue da aurícula esquerda para a direita depende do tamanho 
do buraco e da diferença de pressão entre as aurículas. Quanto maior for o fl uxo, maior 
tensão é colocada sobre o coração.

Abertura na 
parede entre 
os átrios

Sintomas

Geralmente, pacientes com 
DSA não apresentam sinto-
mas e o problema só é des-
coberto quando um sopro 
no coração é detectado em 
exames clínicos de rotina. 
Ocasionalmente, o pacien-
te apresenta baixo ganho 
de peso e difi culdade de 
desenvolvimento. Quando 
há escape na válvula mitral, 
a pessoa pode sentir falta 
de ar.
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Tratamento

Os pequenos furos que permitem fl uxo reduzido de sangue da esquerda para a direita ge-
ralmente não causam problemas. Se eles estiverem localizados na porção média do septo 
(defeito secundum), podem até fechar naturalmente.

Já os furos médios e grandes não fecham. O trabalho extra ao longo dos anos coloca uma 
pressão sobre o lado direito do coração, causando uma ampliação de ambas as câmaras de 
recepção e de bombeamento (aurículas e ventrículos). Por isso, no caso de furos maiores, o 
tratamento deverá ser realizado nos primeiros anos de vida, antes que haja tensão demais 
sobre o coração.

Os buracos na parte inferior (defeitos primum, também chamados defeitos do septo atrio-
ventricular parcial) e os grandes buracos secundum (defeitos) na parte média podem exi-
gir correção cirúrgica. Qualquer anormalidade da válvula mitral geralmente será reparada 
ao mesmo tempo em que o defeito do septo atrial é fechado. A maioria dos orifícios que 
tenham bastante tecido à sua volta podem ser fechados através de um dispositivo de 
oclusão de defeitos do septo atrial posicionado por meio de um cateter a partir da veia 
femoral, evitando assim a necessidade de uma cirurgia de coração aberto (ver cateterismo 
cardíaco).

Acompanhamento

Quando houver a reparação da vál-
vula, pode ocorrer uma fuga residu-
al de sangue que vai exigir acom-
panhamento, sobretudo no caso de 
cirurgia ou substituição da válvula. 
No entanto, muitos pacientes lidam 
bem com válvulas que apresentam 
pequenos vazamentos e não preci-
sam de outra cirurgia.

Reparei que minha fi lha se 
cansava com facilidade para 
tudo. Descobrimos um sopro 
aos seis meses. Ela operou, 
fi cou cerca de um mês no 

hospital e voltou para casa. 
Emanuelle tem três anos e 

mudou minha vida.

Suellen Nogueira

“

”
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Tetralogia de Fallot 

Neste defeito há quatro questões, que foram descritas por um especialista francês chama-
do Fallot - daí o nome Tetralogia de Fallot. Os dois principais problemas são um estreita-
mento entre o ventrículo direito (câmara de bombeamento) e a artéria pulmonar (pulmão), 
e um buraco entre os dois ventrículos, a DSV. Há também um engrossamento do ventrículo 
direito e o deslocamento da principal veia sanguínea, a aorta.

O estreitamento da artéria pulmonar faz com que seja mais difícil obter sangue para os 
pulmões, pois o ventrículo direito tem uma tarefa muito mais difícil do que o habitual. Nor-
malmente, a pressão no lado esquerdo é cerca de quatro vezes maior do que no direito. 
Porém, devido ao aumento resultante da dificuldade em bombear o sangue para o pulmão, 
a pressão do ventrículo direito aumenta de tal forma que ele é capaz de bombear o sangue 
através do defeito do septo ventricular (DSV) para o ventrículo esquerdo na tentativa de 
encher as arterias pulmonares.

Devido à alta pressão no interior do ventrículo direito, o músculo torna-se excessivamen-
te desenvolvido e engrossa. Todos esses problemas resultam em sangue não oxigenado 
circulando pelo corpo. O sangue é desviado dos pulmões, onde deveria coletar oxigênio, 
para a aorta. Assim, a circulação do sangue para o corpo proporciona níveis mais baixos 
de oxigênio.

Hipertrofia do 
ventrículo direito

Comunicação 
interventricular

Obstrução entre 
ventrículo e 
artéria pulmonar 

Deslocamento 
da artéria aorta
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Tratamento

Podem ser prescritos medicamentos para ajudar a reduzir estes episódios, mas eventu-
almente será necessária uma operação. Para algumas crianças, será possível fazer uma 
cirurgia para reparar a CIV e remover o estreitamento da artéria pulmonar. Outras, princi-
palmente as crianças mais jovens, ou aquelas em que as artérias pulmonares  são muito pe-
quenas devido à falta de fl uxo de sangue, precisarão passar por procedimentos paliativos 
antes da cirurgia completa para reparação.

A cirurgia paliativa pode ser um cateterismo, no qual o cirurgião insere um tubo de plásti-
co entre a artéria que vai para o braço e a artéria que vai para os pulmões. Isso aumenta o 
fl uxo de sangue para os pulmões e torna a criança menos cianótica (azul). A circulação do 
braço continua normalmente. Em algumas crianças, pode ser possível inserir um "balão" 
no interior da artéria pulmonar reduzida (por meio de um cateter) e infl á-lo para dilatar o 
estreitamento. Ambos os procedimentos são medidas temporárias e a cirurgia corretiva 
será necessária mais tarde.

Acompanhamento

Todas as crianças deverão tomar 
antibiótico durante tratamentos 
dentários para evitar bactérias que 
entram na corrente sanguínea e 
podem alcançar o coração causan-
do endocardite bacteriana (infec-
ção do revestimento do coração), 
o que pode ser muito grave.

Sintomas

Inicialmente, os sintomas podem ser muito discretos para sugerir um problema que não 
seja um sopro no coração, mas, gradualmente, a cor azul (cianose) irá aparecer. Isto pode 
ser notado em primeiro lugar quando a criança chora ou se cansa. Outras crianças podem 
chorar como se estivessem incomodadas, respirar rapidamente e tornar-se mais molinhas e 
pálidas do que de costume, podendo até ter sonolência extrema (quase como um pequeno 
desmaio). Se isso acontece, é importante tranquilizá-las fazendo-lhes carinho e colocá-las 
em posição de cócoras com os joelhos em seu peito para sua circulação melhorar.

“

”

Luiz Guilherme nasceu com 
Tetralogia de Fallot. Ele passou 

pela primeira cirurgia com quatro 
meses e fez a segunda com dois 
anos e dez meses. Hoje tem 26 

anos e uma vida normal.

Rosa Maria Fischer
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DSAV e Fallot - defeito do septo atrioventricular com Tetralogia de Fallot

Uma pequena porcentagem dos bebês tem uma doença cardíaca complexa que combina o 
defeito mais comum associado com síndrome de Down, o defeito do septo atrioventricular 
(DSAV), com outro defeito chamado Tetralogia de Fallot.

Esta combinação é mais complicada de explicar, pois o defeito do septo atrioventricular 
(DSAV) provoca fl uxo sanguíneo da esquerda para a direita dentro do coração, enquanto a 
Tetralogia de Fallot produz fl uxo da direita para a esquerda.

O defeito do septo atrioventricular (DSAV) é um buraco na parede entre as câmaras supe-
riores (aurículas) e um furo na parede entre as câmaras inferiores (ventrículos), muitas ve-
zes com uma válvula comum entre as duas aurículas e os dois ventrículos. A forma clássica 
da Tetralogia de Fallot apresenta 4 defeitos conjugados nas estruturas do coração (daí o 
nome tetralogia): defeito do septo ventricular (DSV - um orifício entre os ventrículos di-
reito e esquerdo), estreitamento da válvula pulmonar, aorta deslocada e parede ventrículo 
direito espessada. 

Combinados, estes defeitos provocam: 

- Um orifício entre as câmaras superiores e um furo entre as câmaras inferiores (DSAV);

- Válvulas mitral e tricúspide combinadas (válvulas atrioventriculares comuns);

- Artéria pulmonar estreitada a partir do coração para os pulmões ou na área inferior ou na 

área superior da válvula, ou ainda todas as três;

- Espessamento do ventrículo inferior direito.

Normalmente, a pressão no lado esquerdo do coração (que bombeia o sangue pelo corpo) 
é cerca de quatro vezes maior do que no lado direito (que bombeia o sangue para os pul-
mões). O efeito no bombeamento do coração de uma pessoa com DSAV (defeito do septo 
atrioventricular) e Fallot depende da gravidade relativa das duas condições. Normalmente, 
a artéria pulmonar reduzida faz com que seja difícil bombear o sangue para os pulmões, 
resultando em aumento da pressão no ventrículo direito, o que faz com que o músculo se 
torne superdesenvolvido e mais espesso. O sangue, em seguida, passa através da DSAV 
para o lado esquerdo do coração e para a aorta, chegando ao corpo.
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Tratamento

O tratamento depende da gravidade da DSAV ou Fallot. Normalmente, as crianças que 
são muito azuis passam por uma cirurgia enquanto bebês para aumentar a quantidade de 
sangue que vai para os pulmões. Em seguida, a operação reparadora defi nitiva é realizada 
entre um e dois anos de idade, de modo que os furos possam ser fechados, as válvulas 
reparadas e a saída para a artéria pulmonar alargada.

Acompanhamento

Como em qualquer doença cardíaca, é importante fi car atento ao crescimento do bebê 
para que ele ganhe peso normalmente. Geralmente, podem ser dadas as vacinas normais e 
é importante lembrar que os dentes devem ser cuidados. Quando houver quaisquer opera-
ções ou extrações dentárias, deve ser administrado antibiótico preventivamente.

Sintomas

A combinação destes dois defeitos no início da vida pode equilibrar-se mutuamente de tal 
forma que a criança pode fi car bastante azul (cianótica), mas não perder muito fôlego. É 
possível que ela seja demasiado azulada ou perca muito o fôlego, dependendo da gravida-
de da condição.
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Forame Oval Patente (FOP)

Esta condição anatômica está presente em todos os recém-nascidos. É uma abertura 
na parede entre as duas câmaras superiores do coração que deve fechar logo após o 
nascimento.

Enquanto um bebê está no útero, o oxigênio é fornecido pela placenta através do cordão 
umbilical. Os pulmões do bebê não se expandem, requerendo apenas uma pequena quan-
tidade de sangue para que cresçam. Um canal permite que o sangue contorne os pulmões 
do bebê enquanto ele está no útero. 

Normalmente, o canal arterial, ou seja, a ligação entre a aorta e a artéria pulmonar, se es-
treita poucos dias após o nascimento e as conexões entre os dois lados do coração deixam 
de existir. 

Com o início da respiração, a resistência ao fl uxo sanguíneo cai rapidamente e as pressões 
do lado esquerdo se tornam maiores do que no direito, o que empurra a aba do forame 
oval patente e faz com que ele seja fechado.
 
Na maioria das pessoas, o forame oval patente é selado naturalmente, mas alguns indivídu-
os permanecem com o canal aberto ao longo da vida.

Foram cinco meses e 15 dias 
convivendo com o coraçãozinho doente. 

Durante este tempo de incertezas não 
foi fácil pensar que tudo que estávamos 
construindo pudesse acabar na sala de 
cirurgia. Ela lutou bravamente contra 
diagnósticos, previsões, estatísticas e, 

por fi m, a cirurgia cardíaca. E foi sofrida, 
mas linda a luta dela. ‘Maria heroína’, 

disse uma enfermeira do CTI pediátrico 
ao vê-la recuperada.

Ana Flavia Jacques

“

”
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Tratamento

Quando o forame oval persiste e é o único defeito, raramente necessita de tratamento, a 
menos que a correção faça parte de uma operação de coração ou de outros problemas, ou 
ainda se houver uma complicação do próprio buraco. 

Se houver razões para fechar este buraco, pode ser realizada uma cirurgia simples com um 
par de pontos ou com um dispositivo de fechamento colocado através de cateterização 
cardíaca. 

Acompanhamento

As crianças e os adultos em geral podem viver suas vidas normalmente com o FOP. No 
entanto, é aconselhável que não façam mergulho em profundidade nem se tornem pilotos 
de avião. Se o orifício se fechar, como acontece normalmente, essas recomendações não 
são necessárias. 

Quando há o fechamento por cateter, o procedimento deve ser feito por um cardiologista. 
Geralmente, a aspirina é prescrita por alguns meses e é recomendado o uso de antibióti-
cos antes da extração dental ou qualquer outra operação até um certo tempo depois do 
procedimento.

Sintomas

Quando não existem outros defeitos, o paciente geralmente não apresenta quaisquer 
sintomas.
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Persistência do canal arterial (PCA)

Este defeito não é uma falha na estrutura interna do coração, como na maioria dos orifícios 
no coração. Ele é uma continuação de uma ligação direta entre a aorta e a artéria pulmonar, 
que normalmente fecha logo após o nascimento. 

Enquanto um bebê está no útero, o oxigênio é fornecido pela placenta através do cor-
dão umbilical. Os pulmões do bebê não são expandidos e requerem apenas uma pequena 
quantidade de sangue para que cresçam. O canal arterial permite que o sangue contorne 
os pulmões do bebê (que resistem ao fl uxo sanguíneo) dentro do útero.

Quando o sangue é bombeado do ventrículo direito em vez de entrar nos pulmões através 
da artéria pulmonar (o que deve acontecer após o nascimento), a maior parte dele é des-
viado ao longo do canal para a aorta a partir de onde passa para a placenta e é re-oxige-
nado. Geralmente, o canal deixa de existir poucos dias após o nascimento. A resistência ao 
fl uxo do sangue cai rapidamente com o início da respiração. 

Em alguns bebês o canal deixa de fechar por causa do aumento da pressão no lado esquer-
do do coração (necessário para bombear o sangue para todo o corpo), o que permite que 
o sangue fl ua desde a aorta até a artéria pulmonar. A pressão fi ca mais baixa (o inverso do 
fl uxo no ventre) e a quantidade de sangue que fl ui para dentro dos pulmões aumenta.

Sintomas

Se o canal já estiver parcialmente fe-
chado e houver apenas uma estreita li-
gação, o paciente não apresenta sinto-
mas. Se houver pouca diminuição e uma 
grande ligação permanecer, acontecerá 
um maior fl uxo de sangue para os pul-
mões e o paciente pode fi car ofegante 
e cansado, além de ter difi culdade de 
ganhar peso.

“

”

Meu fi lho tem Down e 
aos sete meses fez uma 

cirurgia para correção do 
PCA. Foi internado em 
um dia e no outro teve 

alta. Hoje ele tem 6 anos.

Katiane Camillo
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Tratamento

Caso o canal fi que aberto por mais de três meses, é improvável que feche por conta própria 
e é recomendado fazer uma cirurgia para fechá-lo. No caso de um grande canal, ele pode 
interromper o fl uxo de sangue extra nos pulmões, o que aumenta a carga de trabalho do 
coração e dos pulmões. Mesmo em um pequeno canal, que não causaria grande aumento 
na carga de trabalho, o fechamento é recomendado porque o tubo estreito torna-se um 
local passível de desenvolvimento de infecção a partir das bactérias que podem entrar no 
coração pela corrente sanguínea.

Defeito do septo ventricular (DSV)

Neste defeito, existe um orifício entre os ventrículos inferiores. O aumento da pressão no 
lado esquerdo do coração permite que o sangue oxigenado fl ua através do furo a partir 
do lado esquerdo para o lado direito do coração e de volta para os pulmões em um fl uxo 
anormal.

A quantidade de fl uxo sanguíneo do ventrículo esquerdo para o direito depende do tama-
nho do buraco e da diferença de pressão entre os ventrículos. Quanto maior for a taxa de 
fl uxo, maior a tensão colocada sobre o coração. O fl uxo sanguíneo anormal é responsável 
pelo sopro que pode ser ouvido por meio de um estetoscópio.

Sintomas

Geralmente pacientes com DSV pequena não apresentam sintomas e o problema pode 
ser encontrado quando um sopro é detectado em exames de rotina. Pacientes com DSV 
moderado podem respirar rapidamente, têm difi culdade de ganhar peso, se alimentam 
devagar e são mais propensos a infecções pulmonares. Todos estes sintomas serão mais 
evidentes no caso de um furo maior.
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Tratamento

Pacientes com furos moderados ou grandes precisam de tratamento com diuréticos para 
controlar a retenção de fl uidos e reduzir o volume de sangue em circulação, tornando a 
carga sobre o coração mais leve. Também pode ser indicado um tratamento com medica-
ção para diminuir o desvio sanguíneo da esquerda para a direita. 

Bebês com ganho de peso lento podem receber suplementação de leite com aditivos que 
aumentam o consumo calórico. Aqueles com problemas alimentares graves podem neces-
sitar de alimentação por meio de um tubo nasogástrica (através do nariz e diretamente no 
estômago) para que não haja um gasto de energia extra com a nutrição. 

Muitos DSV se fecham naturalmente ou diminuem muito, por isso é prática normal obser-
var um paciente com uma CIV pequena ou moderada e monitorar seu progresso antes de 
decidir se a cirurgia será necessária. As indicações para a operação vão considerar a preo-
cupação com alta pressão na artéria pulmonar (hipertensão pulmonar). 

Em algumas crianças com CIV grande, o fechamento espontâneo é muito improvável de-
vido ao tamanho e posicionamento do furo. Nestes casos, a cirurgia será recomendada 
mais precocemente, geralmente entre os três e seis meses de idade. O objetivo é limitar os 
danos aos pulmões.

Acompanhamento

Todos os pacientes que passa-
rem por uma operação devem 
ser acompanhados por toda 
vida por um cardiologista para 
se certifi car de que não acon-
tecerão outras complicações à 
medida que envelhecem.

“

”

Tarcisio nasceu com CIA e CIV 
pequeno. Precisamos esperar para 
ver se o orifício fechava sozinho, 

mas não fechou. Com cinco meses, 
ele operou e foi um sucesso. Hoje 
ele tem cinco anos e estuda desde 

os dois em uma escola regular.

Renata Burity
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Defeitos de obstrução (Atresia /Coartação/Estenose)

Às vezes, uma das válvulas de coração é reduzida, bloqueada ou não existe. Além disso, a 
principal artéria do corpo, a aorta, pode ser estreita. Estas condições podem ser encontra-
das em associação com outros defeitos e os problemas causados vão depender de onde e 
quão grave é o bloqueio e dos outros defeitos associados.

Atresia - válvula bloqueada, que não existe ou não foi formada 

Coartação - estreitamento da aorta

Estenose - estreitamento de uma válvula ou vaso sanguíneo

• Atresia da Válvula Aorta 

Nesta condição, a válvula entre o ventrículo esquerdo e a aorta (principal artéria do corpo) 
é bloqueada ou está ausente. Desta forma, o sangue não consegue ser bombeado a partir 
do ventrículo para o corpo e precisa seguir através do canal arterial, ignorando os pulmões 
do bebê no útero.

Dependendo dos outros defeitos encontrados, o tratamento pode incluir a administração 
de medicamentos para manter a abertura do canal arterial (como acontece normalmente 
logo após o nascimento). Neste caso, o bebê irá exigir uma operação para reconduzir o 
fl uxo de sangue, de modo que o ventrículo direito possa bombear o sangue para o corpo.

• Estenose da Válvula Aorta

Aqui, a válvula aórtica entre o ventrículo esquerdo e a aorta (principal artéria do corpo) 
não abre corretamente. Isto signifi ca que o coração tem de trabalhar mais do que o normal 
para bombear o sangue através da válvula e em torno do corpo.

O tratamento geralmente consiste na dilatação com cateter balão para ampliar a válvula. 
Se o procedimento não for bem-sucedido ou não for possível, será necessário fazer uma 
cirurgia para a correção da válvula.
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• Coartação da Aorta

É um estreitamento da aorta (principal artéria do corpo) do coração para o corpo. Isso ge-
ralmente é diagnosticado durante a gravidez ou logo após o nascimento, quando o bebê 
fi ca doente. Os médicos realizam os primeiros cuidados de reanimação ao recém-nascido 
e administram prostaglandinas. Isso irá reabrir o canal da artéria e permitir que o bebê se 
recupere. Em seguida, uma operação será necessária para alargar a área reduzida da aorta. 

Em poucos casos, a coartação pode ser diagnosticada depois da infância. O tratamento 
consiste na colocação de balão e stent (tubo aberto usado para manter a artéria aberta) a 
partir da virilha.

• Atresia Mitral

Esta é uma condição incomum, onde a válvula do coração no lado esquerdo (mitral) não 
se formou. O sangue é incapaz de entrar no ventrículo esquerdo e ser bombeado de volta 
ao corpo adequadamente. Geralmente mistura-se com o sangue azul (não oxigenado) a 
partir do corpo.

O diagnóstico é feito quando muito pouco sangue vai para os pulmões do bebê (o bebê 
fi ca azul) ou quando os pulmões recebem muito sangue (bebê sem fôlego), ou ambos. O 
tratamento irá depender das condições associadas.

• Estenose Mitral

Esta é uma obstrução ou estreitamen-
to da válvula mitral, que está localizada 
entre a aurícula esquerda e ventrículo 
esquerdo. O problema restringe o fl u-
xo de sangue no interior do ventrículo 
esquerdo e, em seguida, para o corpo.
 
Em casos graves, a substituição da 
válvula normalmente é necessária. Em 
casos menos graves, pode ser possível 
reparar a válvula a fi m de alargá-la e 
aliviar o estreitamento.

Minha fi lha Letícia nasceu 
com Down e CIA pequeno. 

O sopro fechou aos dez 
meses e ela teve alta da 

cardiologista. Hoje ela tem 
quatro anos e faz tudo o que 

dá na telha. Haja coração 
com essa sapeca!

Kath Matos 

“

”
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• Atresia pulmonar

Nesta condição, a válvula pulmonar (entre o coração e os pulmões) não é formada e o san-
gue não pode fluir a partir do ventrículo direito para os pulmões.

O tratamento inicial pode incluir medicamentos para manter o canal arterial aberto (este 
“atalho” normalmente se fecha logo após o nascimento) e permitir que o sangue flua para 
os pulmões. 

• Estenose pulmonar

Aqui, a válvula da artéria pulmonar (entre o coração e os pulmões) é reduzida, o que torna 
mais difícil o trabalho para o ventrículo direito (câmara de bombagem), responsável por 
bombear o sangue aos pulmões. 

O tratamento é feito por dilatação de balão com cateter. O balão é insuflado para esticar a 
válvula e reduzir a pressão sobre o lado direito do coração.

• Atresia tricúspide

Nesta condição, a válvula tricúspide, localizada entre o átrio direito e o ventrículo direito 
(câmaras inferiores e superiores), está ausente ou é malformada e não pode abrir para per-
mitir que o sangue passe. Como o sangue é incapaz de passar para o ventrículo direito (câ-
mara de bombeamento), o problema está sempre associado a um defeito do septo atrial 
(DSA), que permite que ele flua a partir do átrio direito (câmara superior) para o esquerdo. 

O caminho que o sangue faz vai depender dos outros defeitos presentes, mas o fluxo san-
guíneo para os pulmões pode ser diminuído. Normalmente, não é possível substituir a vál-
vula tricúspide. Entretanto, dependendo dos outros defeitos, um processo chamado Fon-
tan é utilizado para melhorar a circulação sanguínea e os níveis de saturação de oxigênio.

• Estenose tricúspide

Esta condição é rara como defeito congênito. Os três folhetos da válvula tricúspide (encon-
trada entre as câmaras superior e inferior do lado direito do coração) não conseguem abrir 
totalmente, restringindo o fluxo de sangue a partir do átrio direito (câmara de recepção) 
para o ventrículo direito (câmara de bombagem). O aumento da pressão no átrio (câmara 
receptora) faz com que este se dilate. Em geral, a cirurgia é recomendada para alargar a 
válvula tricúspide. Em casos raros, a operação é indicada para substituí-la.
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CUIDADOS PARA O FUTURO

As pessoas com síndrome de Down, mesmo aquelas com problemas cardíacos graves, de-
vem levar uma vida plena.

Nos primeiros anos de vida, a estimulação precoce é fundamental para o desenvolvimento 
dos bebês com síndrome de Down. É comum que os pais se preocupem com a tensão que 
os exercícios físicos podem gerar para o coração. Eles devem, é claro, pedir a opinião de 
especialistas, mas apenas os exercícios mais vigorosos são mais propensos a sobrecarre-
gar o coração. Geralmente, os exercícios recomendados têm nível adequado às necessida-
des do paciente.

Após a estimulação, o esporte é um importante aliado no desenvolvimento das crianças 
com síndrome de Down, inclusive as que têm cardiopatias. Neste caso, um cardiologis-
ta deverá ser consultado para indicar quais são as atividades que não sobrecarregam o 
coração.  

Assim como todas as crianças, a criança com síndrome de Down e qualquer tipo de cardio-
patia deve frequentar escolas tradicionais e ter uma rotina ativa.
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A maioria das pessoas com um defeito cardíaco, seja reparado ou não, já não precisam 
tomar antibiótico durante qualquer tratamento odontológico. No entanto, uma boa higie-
ne bucal é muito importante com os dentes sendo escovados duas vezes por dia e visitas 
regulares ao dentista. Piercing e tatuagens também trazem risco de infecção e devem ser 
evitados. 

“Meu fi lho nasceu com dois 
buracos e uma artéria rompida 
no coração. Aos quatro anos 
foi submetido a uma cirurgia. 
Hoje tem 11 anos, não toma 

nenhum tipo de medicamento 
e faz tudo o que uma criança 

normal faz.

Marcela Lira”
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