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“Eu fico 

com a pureza 

da resposta das crianças 

É a vida, é bonita 

e é bonita... 

 

Viver! 

E não ter a vergonha 

de ser feliz 

Cantar e cantar e cantar 

a beleza de ser 

um eterno aprendiz...” 

 

Gonzaguinha 
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I. Lista de abreviaturas 

 

 CC: Cardiopatia Congênita 

           CHARGE: Coloboma dos olhos, anomalia cardíaca, atresia de coana, retardo 

mental e do desenvolvimento somático, micropênis, anormalidades nos olhos e/ou 

cegueira  

CHSCPA: Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre 

 CIV: Comunicação Interventricular 

 EUA: Estados Unidos da América 

 EUROCAT: European Registry of Congenital Anomalies and Twins  

 FISH: Hibridização In Situ Fluorescente  

 GH: Hormônio do Crescimento 

 HCSA: Hospital da Criança Santo Antônio  

hrGH: Hormônio de Crescimento Recombinante Humano  

IC: Intervalo de Confiança 

IGF-1: Insulin-like Growth Factor 1 

IMER: Emilia-Romagna Congenital Malformation Registry 

MACDP: Metropolitan Atlanta Congenital Defects Program 

NAPRTCS: North American Pediatric Renal Trials and Collaborative Studies  

OR: Odds Ratio 

RADAR: Radio Detection and Ranging 

RR: Risco Relativo 

RVU: Refluxo Vesicoureteral  

SONAR: Sound Navigation and Ranging 

TFG: Taxa de Filtração Glomerular 
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UFCSPA: Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

US: ultrassom 

VACTERL: Defeitos Vertebrais, Ânus Imperfurado, Cardiopatia Congênita, 

Atresia de Esôfago com ou sem Fístula Traqueoesofágica, Defeitos Renais e 

Anomalias de Membros 
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II. Resumo da Dissertação 

 

Introdução: Malformações extracardíacas podem estar presentes em pacientes 

com cardiopatia congênita (CC), trazendo maior risco de comorbidade e 

mortalidade. 

Objetivos: Verificar a frequência e os tipos de malformações abdominais, 

detectadas pelo ultrassom (US), em crianças com e sem CC, e o custo-benefício 

dessa triagem.  

Material e Métodos: Em um estudo transversal com controle, os casos foram 

pacientes com CC admitidos pela primeira vez em uma unidade de cuidados 

intensivos pediátrica no sul do Brasil, e os controles, crianças sem CC submetidas 

ao US do abdome no mesmo hospital, logo após cada caso. Todos os pacientes 

com CC realizaram o exame de US e os estudos por cariótipo de bandas GTG e por 

hibridização in situ fluorescente para microdeleção 22q11.2. Calculamos o custo-

benefício de uma triagem com US abdominal em crianças com CC. Os testes t-

student, Mann-Whitney, qui-quadrado e exato de Fisher (considerando p< 0,05) 

foram usados para as análises estatísticas. 

Resultados: O exame de US abdominal possibilitou a identificação de 

malformações clinicamente significantes em 12,2% dos casos de CC e em 5,2% 

dos controles (p= 0,009), com um poder de significância de 76,6%. A maioria das 

malformações com significado clínico foram as renais (10,4% nos casos e 4,9% nos 

controles) (p= 0,034). No Brasil, o custo de um exame de US abdominal pelo 

Sistema Único de Saúde é de 21,44 dólares. Assim, a identificação de uma 

malformação significante clinicamente em um paciente com CC custa 175,81 



 IX

dólares (observaram-se alterações abdominais com significado clínico em uma a 

cada 8,2 crianças). 

Conclusões: Pacientes com CC frequentemente apresentam anormalidades 

abdominais que podem ser detectadas pelo US, um método barato e não invasivo. 

O custo da triagem desses defeitos é menor que o do tratamento das complicações 

do diagnóstico tardio de malformações abdominais.  
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1. Introdução 

 

 Malformações são detectadas em aproximadamente 3 a 5% dos recém-

nascidos (Robinson e Linden, 1993), sendo consideradas graves em um a cada 33 

nascidos vivos (Amorim e cols., 2008). Elas são a principal causa de morte na 

primeira infância em países desenvolvidos, sendo responsáveis por um quinto da 

mortalidade (Anderson e Smith, 2005). No Brasil, em 2008, corresponderam à cerca 

de 19% da mortalidade em menores de 1 ano, perfazendo a segunda principal 

causa de óbito nessa faixa etária (DATASUS, 2008). 

 De acordo com Czeizel (2005), as malformações congênitas podem ser 

divididas em: 

 a) Clinicamente significantes: a.1) Letais se os defeitos causam morte de 

lactente, natimortos (morte fetal tardia) ou interrupção da gestação após o 

diagnóstico pré-natal dos defeitos fetais em mais de 50% dos casos (por exemplo, 

anencefalia, síndrome do coração esquerdo hipoplásico); a.2) Graves se os defeitos 

causam desvantagem ou morte se não ocorrer intervenção médica (por exemplo, 

fenda labiopalatina, estenose pilórica). Os defeitos letais e graves constituem as 

anormalidades congênitas maiores; a.3) Defeitos moderados se as malformações 

requerem intervenção médica, mas a expectativa de vida é boa (por exemplo, 

luxação congênita do quadril, criptorquidia).    

 b) Alterações menores ou variantes morfológicas: sem relevância clínica, ou 

seja, sem consequências médicas ou cosméticas graves (por exemplo, pregas 

epicânticas, hipotelorismo ocular, hérnia umbilical).   
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 Além disso, segundo Kramer e cols. (1987), as malformações maiores são 

aquelas que causam efeito adverso na função ou na aceitabilidade social do 

indivíduo. Já Hoyme (1993), por outro lado, refere que as malformações menores 

são um achado estrutural visto em menos de 4% da população geral e que não 

apresentam significado cosmético ou funcional para o indivíduo afetado. Segundo o 

autor, as anomalias menores podem ou não ter significância funcional ou 

diagnóstica quando analisadas no contexto da criança como um todo. Algumas 

anomalias menores podem ser marcadoras externas de anomalias maiores 

específicas ocultas (Hoyme, 1993). Do mesmo modo, Kramer e cols. (1987) 

enfatizam que as malformações menores podem servir como indicadores para uma 

morfogênese alterada em geral e podem constituir em indícios valiosos de um 

padrão específico de malformações.  

 Assim, a maioria das síndromes é reconhecida pelo geneticista clínico como 

padrões de anomalias menores (Hoyme, 1993). O exame dismorfológico desse 

especialista, portanto, auxilia na decisão de se realizar investigação complementar, 

como a ultrassonografia, na procura de malformações mais graves. Da mesma 

maneira, malformações graves como a cardiopatia congênita também poderiam 

significar algum risco para o indivíduo apresentar outra malformação clinicamente 

relevante (Stevenson e Hall, 2006).  

 A doença cardíaca congênita, de acordo com a definição proposta por 

Mitchell e cols. (1971), consiste em uma anormalidade estrutural macroscópica do 

coração ou dos grandes vasos intratorácicos, com repercussões funcionais 

significantes ou potencialmente significantes. Excluem-se, portanto, arritmias 
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congênitas como, por exemplo, a síndrome do QT longo e a de Wolf-Parkinson-

White (Hoffman e Kaplan, 2002). 

 A cardiopatia congênita é responsável por cerca de 40% de todos os defeitos 

congênitos, sendo considerada uma das malformações mais frequentes (Grech, 

1999; Acharya e cols., 2004; Clark, 2004; Jenkins e cols., 2007). Ademais, sua 

incidência encontra-se entre 4 e 19/1.000 nascidos vivos, dependendo da técnica 

diagnóstica, da idade dos pacientes, da alocação destes, da inclusão de defeitos 

menores e da interrupção da gravidez por anomalia fetal (Ferencz e cols., 1985; 

Hoffman e Kaplan, 2002; Gill e cols., 2003; Pinto e cols., 2004; Winlaw, 2007; van 

Beynum e cols., 2010; Dolk e cols., 2011). As comunicações interventriculares (CIV) 

isoladas são a forma mais comum de cardiopatia congênita (Hoffman e Kaplan, 

2002), sendo que aproximadamente 85 a 90% destes defeitos fecham 

espontaneamente por volta de um ano de idade (Hoffman e Kaplan, 2002; Hoffman 

e cols., 2004). Assim, a incidência de CIV aumentará se todos os recém-nascidos 

forem examinados com ecocardiografia. Por outro lado, ela diminuirá se apenas os 

neonatos com sinais e/ou sintomas forem examinados, e será menor ainda se a 

amostra for composta por apenas pacientes maiores de um ano (Hoffman e Kaplan, 

2002).  

  De acordo com Bosi e cols. (2003), a prevalência da cardiopatia congênita 

vem aumentando devido à maior detecção de defeitos menores pela 

ecocardiografia com Doppler colorido, cujo uso está atualmente mais difundido. 

Além disso, as melhoras nos cuidados clínico-intensivistas, cirúrgicos e anestésicos 

vêm proporcionando sobrevida mais longa e, portanto, maior número de adultos 

portadores de cardiopatia congênita (Winlaw, 2007; Dolk e cols., 2011).  



 
 

13

 As cardiopatias congênitas são as malformações de maior impacto na 

morbidade e mortalidade das crianças e nos custos com serviços de saúde (Bosi e 

cols., 2003). Elas representam a principal causa de morte entre as malformações 

congênitas (Jenkins e cols., 2007). Os defeitos cardíacos graves e moderadamente 

graves, que irão necessitar de cuidados intensivos e cirúrgicos mais complexos e 

apresentarão maior comorbidade neurológica no pós-operatório, perfazem cerca de 

3 a 6 a cada 1.000 nascidos vivos (Hoffman e Kaplan, 2002; Acharya e cols., 2004; 

Winlaw, 2007). 

 

 1.1. Etiologia das cardiopatias congênitas 

 

 As cardiopatias congênitas são etiologicamente heterogêneas, podendo ser 

originadas a partir de causas cromossômicas, gênicas/mendelianas, teratogênicas e 

multifatoriais (Stoll e cols., 1989). A hipótese da etiologia multifatorial dessa 

malformação foi proposta com base em estudos de riscos de recorrência e 

transmissão hereditária da doença cardíaca congênita. Neste tipo de herança, a 

predisposição genética do indivíduo interage com o ambiente para causar o defeito 

cardíaco congênito. Nos últimos anos, causas ambientais e genéticas têm sido 

identificadas separadamente, sendo que a transmissão mendeliana clássica de 

cardiopatia congênita foi descrita em algumas famílias (Pierpont e cols., 2007). No 

Quadro 1 estão resumidas as causas genéticas mais frequentes e as principais 

exposições ambientais maternas associadas a um risco definido ou possível de 

cardiopatia congênita (Jenkins e cols., 2007; Rosa, 2007). 
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Quadro 1. Causas genéticas e fatores de risco ambientais para o 

desenvolvimento de cardiopatia congênita (modificado de Jenkins e cols., 

2007 e Rosa, 2007).  

Causas genéticas Incidência ao nascimento 
   Síndromes gênicas   

         Noonan 1:1.000-2.500 

         Marfan 1:5.000-10.000 

         CHARGE* 1:10.000 

   Síndromes cromossômicas   

         Down (trissomia do cromossomo 21) 1:660 

         Edwards (trissomia do cromossomo 18) 1:3.600-8.500 

         Patau (trissomia do cromossomo 13)  1:5.000-12.000 

         Microdeleção 22q11.2  1:2.000 

Causas ambientais  

   Doenças maternas   

         Fenilcetonúria  

         Diabetes pré-gestacional  

         Doença febril  

         Rubéola  

         Epilepsia  

   Exposição materna a drogas   

          Vitamina A / retinóides  

          Anticonvulsivantes  

          Indometacina  

          Antiinflamatórios não esteroides  

          Ibuprofeno   

          Talidomida  

          Sulfazalazina  

          Sulfonamida-trimetropim   

   Solventes orgânicos  
   

*CHARGE: coloboma dos olhos, anomalia cardíaca, atresia de coana, retardo mental e do 

desenvolvimento somático, micropênis, anormalidades nos olhos e/ou cegueira. 
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 1.2. Prevenção das cardiopatias congênitas 

 

 Em relação à prevenção primária das cardiopatias congênitas, algumas 

atitudes que podem ser tomadas pela futura gestante incluem a vacinação contra a 

rubéola e o bom controle do diabetes, além de evitar o uso de drogas teratogênicas, 

como anti-epiléticos e isotretinoína, durante o período periconcepcional e início da 

gestação (Jenkins e cols., 2007; Dolk e cols., 2011). Adicionalmente, novos estudos 

estão demonstrando que a ingestão de suplementos vitamínicos contendo ácido 

fólico durante o período pré-conceptivo pode reduzir a incidência de malformações 

cardíacas, de modo similar à redução da frequência de defeitos do tubo neural 

(Jenkins e cols., 2007; Prsa e cols., 2009; Dolk e cols., 2010; van Beynum e cols., 

2010).  

 Uma interessante revisão de Jenkins e cols. (2007) verificou que a 

suplementação materna com ácido fólico diminuiu o risco de defeitos 

cardiovasculares congênitos [odds ratio (OR) 0,5-0,8], entretanto não modificou o 

risco de defeito do septo ventricular (OR 0,2-1,2) e de defeitos conotruncais (OR 

0,5-1,0). Por sua vez, o uso materno de um antagonista ao folato, sem a ingestão 

associada de ácido fólico, aumentou o risco de tais malformações (OR 2,1). No 

entanto, os próprios autores chamam a atenção para o fato de que esse achado é 

oriundo, principalmente, de estudos ecológicos, apresentando, desse modo, 

importantes limitações (Jenkins e cols., 2007).  

 Sugeriu-se também que a diminuição da incidência de cardiopatia congênita 

pudesse ser determinada pelo aborto seletivo. Entretanto, evidenciou-se, em um 

estudo na população de Quebec, no Canadá, que a prevalência de síndrome do 
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coração esquerdo hipoplásico (associado com aborto terapêutico) não mudou entre 

os períodos antes e depois do uso de ácido fólico misturado à farinha da população 

do país. Contudo, a incidência de cardiopatia congênita em geral diminuiu (Prsa e 

cols., 2009).  

 Na Europa, por sua vez, não há fortificação mandatória de alimentos com 

ácido fólico. Entretanto, há políticas de suplementação deste às mulheres no 

período antes da concepção e durante o início da gravidez. Nessa população, a 

prevalência de cardiopatia congênita grave, excluindo-se as cromossomopatias, 

aumentou no período de 1990 a 2000, e diminuiu posteriormente (p< 0,001). A 

prevalência de abortos aumentou até o ano de 2000 e, após, estabilizou-se, 

sugerindo que o declínio nos nativivos cardiopatas não se deve ao aumento de 

interrupção da gestação (Dolk e cols., 2010).  

 Por outro lado, no estudo de Stephensen e cols. (2004), na Islândia, a 

incidência do diagnóstico de pacientes com cardiopatia congênita no geral 

aumentou durante o período do estudo (1990-1999). No entanto, esse aumento foi 

notado apenas para os defeitos menores. A incidência de anomalias maiores do 

coração, pelo contrário, diminuiu significantemente na última metade do período 

estudado (p= 0,04). A melhora da detecção pré-natal das malformações congênitas 

poderia ser uma explicação para essa tendência. Com a melhora da qualidade dos 

equipamentos e da possibilidade de acesso à ultrassonografia fetal, lesões graves, 

como a hipoplasia do ventrículo esquerdo, são detectadas mais cedo durante a 

gestação, o que poderia levar ao aumento do número de abortos eletivos, 

diminuindo assim o número de nascidos vivos com defeitos maiores (Stephensen e 

cols., 2004). 
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 1.3. Anormalidades extracardíacas em pacientes com cardiopatia 

congênita 

 

 As malformações extracardíacas, como as abdominais e/ou associadas a 

síndromes genéticas, observadas em 7 a 50% dos casos de cardiopatia congênita, 

trazem também um maior risco de comorbidade e mortalidade, tornando a cirurgia 

cardíaca mais arriscada (Grech e Gatt, 1999; Marino e Digilio, 2000; Begić e cols., 

2003; Clark, 2004; Meberg e cols., 2007; Gonzalez e cols., 2009). Além disso, esses 

pacientes podem necessitar de procedimento cirúrgico ou intensivo clínico 

independentemente da doença cardíaca (Grech e Gatt, 1999).  

 Deste modo, alguns autores vêm discutindo a importância e o custo-benefício 

da triagem de crianças portadoras de cardiopatia congênita à procura de 

anormalidades extracardíacas por meio de exames complementares como o 

ultrassom abdominal (Murugasu e cols.,1990; Gonzales e cols., 2009). 

  

 

   1.4. A ultrassonografia 

 

A tecnologia do ultrassom baseia-se na reflexão de ondas ultrassônicas. Sua 

introdução no Brasil ocorreu na década de 70 através da Ginecologia e Obstetrícia, 

e não pela Radiologia. Até então, o principal método de avaliação dos tecidos moles 

do abdome era a radiografia. Posteriormente, o uso da ultrassonografia expandiu-se 

enormemente devido às suas várias aplicações, incluindo a identificação de 

anormalidades abdominais (Chazan, 2008). 
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 A história da pesquisa e do desenvolvimento da ultrassonografia no mundo 

iniciou-se com a observação de morcegos no século XVIII, passando pela procura 

de icebergs e submarinos, até chegar enfim à Medicina (Newman e Rozycki, 1998; 

Roelandt, 2000; Kane e cols., 2004).  

 O ultrassom abdominal é considerado hoje um exame simples e não-invasivo 

(Brash e cols., 1980; Noone e cols., 2004), podendo, assim, ser utilizado como uma 

ferramenta para a investigação de malformações que não podem ser detectadas ao 

exame físico e/ou não produzem sinais clínicos precoces.  

 Em nossa revisão da literatura, não encontramos estudos recentes 

comparando a sensibilidade e a especificidade entre o ultrassom e a tomografia 

computadorizada na detecção de malformações abdominais. Entretanto, Brasch e 

cols., em 1980, verificaram uma boa sensibilidade e especificidade de ambos os 

exames no diagnóstico de anormalidades congênitas em 29 crianças. No estudo 

mais recente de Noone e cols., de 2004, em adultos com doenças abdominais 

diferentes de malformações, diferenças entre o ultrassom e a tomografia 

computadorizada não foram estatisticamente significantes.   

 Os marcos históricos do desenvolvimento do ultrassom são brevemente 

descritos no Quadro 2 (Newman e Rozycki, 1998; Roelandt, 2000; Kane e cols, 

2004; Chazan, 2008). 
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Quadro 2. A história do desenvolvimento do ultrassom (Newman e Rozycki, 1998; Roelandt, 2000; Kane e cols., 

2004; Chazan, 2008). 

Autor(es) Local e período Descoberta / Marco histórico 

Lazzaro Spallanzani Itália, 1794 Demonstrou que os morcegos, sendo cegos, navegam por meio de eco-reflexão, usando som 
inaudível (ultrassom).  

Pierre e Jacques 
Curie 

França, 1880 A aplicação de eletricidade a cristais de quartzo produzia sons de alta frequência. 

Jean-Daniel 
Colladon 

Suíça, 1826 Pesquisou sobre a transmissão de sons na água. 

Bonnycastle Estados Unidos 
(EUA), 1838 

Tentou mapear a superfície do oceano por sons de eco para assegurar a navegação de 
grandes navios.  

Lord Rayleigh Grã-Bretanha, 1877 Com “A Teoria do Som”, é considerado o fundador da ciência do ultrassom. 

Christian Hülsmeyer Alemanha, 1904 Desenvolveu o RADAR (Radio Detection and Ranging). 

John Ambrose 
Fleming 

Grã-Bretanha, 1904 Válvula díodo: primeiro detector eletrônico das ondas de rádio. 

Lee de Forest EUA, 1907 Válvula tríodo: o primeiro dispositivo eletrônico capaz de amplificar tensões elétricas. 

 1912 Naufrágio do Titanic por bater em um iceberg. 

Reginald A. 
Fessenden 

Canadá, 1914  Pela primeira vez, detectou-se um iceberg por um arranjo de bobina móvel eletromagnética. Foi 
usado também para a sinalização e navegação de submarinos na I Guerra Mundial.  

 1914-1918 I Grande Guerra: o Comitê de Investigação de Detecção de Submarinos Aliados contribuiu para 
o desenvolvimento do SONAR (Sound Navigation and Ranging) Suas investigações 
continuaram durante a II Guerra Mundial.   

Constantin 
Chilowsky e Paul 
Langevin 

Rússia/Suíça e 
França, 1915 

Hidrofone: microfone que registra e gera sons debaixo da água, considerado o protótipo do 
dispositivo ultrassônico moderno. 

Donald Sproule Canadá, 1928 A primeira sonda com alcance do fundo oceânico.  

K. T. Dussik Áustria, 1941 Iniciou a aplicação do ultrassom para o diagnóstico médico. Usou a técnica de eco-transmissão 
para tentar visualizar os ventrículos cerebrais e sugeriu o uso da eco-reflexão.  

Lynn e Putnam 1944 Usaram o ultrassom para destruir tecido cerebral em animais experimentais. 

Fry e Meyers Década de 40 Ablação por ultrassom de partes dos gânglios da base em craniotomias, em pacientes com 
doença de Parkinson. 

Ludwig Década de 40 Visualizou, com o ultrassom, cálculos biliares em cães. 

F. A. Firestone 1945 Refletoscope: técnica de ultrassom para detectar falhas em metal. 

W. D. Keidel Alemanha, 1950 Usou a técnica de eco-transmissão para fazer os primeiros exames do coração, na tentativa de 
medir o débito cardíaco. 

I. Edler e C. H. Hertz Suécia, 1953 Fizeram os primeiros experimentos usando eco-reflexão para examinar o coração. 

Ian Donald Escócia, 1958 Com o ultrassom, diferenciou massas abdominais císticas de sólidas, alterando o diagnóstico, 
em um caso, de carcinoma terminal para cisto de ovário operável.  
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 1.5. Estudos que avaliaram anormalidades extracardíacas em pacientes 

com cardiopatia congênita 

  

 Diferentes estudos têm tentado avaliar a presença de anormalidades 

extracardíacas em pacientes portadores de cardiopatia congênita. Contudo, os mais 

antigos, realizados antes da década de 80, apresentam importantes limitações, pois 

foram desenvolvidos em uma época onde ainda não existia a avaliação, tanto 

cardíaca como extracardíaca, através do ultrassom. O diagnóstico cardíaco, por 

exemplo, era realizado com base no exame físico, na cirurgia, no cateterismo 

cardíaco ou mesmo na autópsia (Mitchell e cols., 1971; Greenwood e cols., 1975; 

Kenna e cols., 1975; Hoffman e Christianson, 1978). 

 A partir da década de 80, vários estudos surgiram utilizando-se da tecnologia 

de ultrassom para a detecção de malformações cardíacas. No estudo de Julian e 

Farrú (1986), no entanto, não é referido de que modo foram diagnosticadas essas 

malformações. Esses autores, retrospectivamente, alocaram uma amostra de 207 

crianças com cardiopatia congênita, do serviço de cardiologia de um hospital do 

Chile, e encontraram 31,9% de malformações extracardíacas, 22,7% delas fazendo 

parte de síndromes. Os autores não identificaram associações específicas entre os 

diferentes defeitos congênitos extracardíacos e determinadas malformações 

cardíacas, com exceção das síndromes clássicas. Neste estudo, as cardiopatias 

que com maior frequência se associaram com anormalidades extracardíacas foram 

o defeito do canal atrioventricular, o ductus arteriosus persistente, a comunicação 

interatrial, a comunicação interventricular, a tetralogia de Fallot, a estenose 

pulmonar e aórtica, a coarctação da aorta e o ventrículo único. Os defeitos 
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extracardíacos verificados se encontravam mais frequentemente nos sistemas 

digestório, musculoesquelético e geniturinário. 

 Ferencz e cols. realizaram, em 1987, no distrito de Columbia (EUA), um 

estudo de caso-controle de cardiopatias congênitas em uma população de nascidos 

vivos. Os indivíduos portadores de anormalidades cardíacas congênitas (n= 1.494) 

foram comparados a uma amostra representativa de nativivos residentes da mesma 

região (n= 1.572). A cardiopatia congênita foi diagnosticada por ecocardiografia, 

cateterismo cardíaco, cirurgia ou autópsia. Malformações extracardíacas foram 

observadas em 26,8% dos portadores de cardiopatia congênita, sendo 8,3% destas 

não associadas a anomalias cromossômicas ou a outras síndromes (reconhecidas 

ou suspeitas). Malformações do sistema nervoso central, desordens oftalmológicas, 

defeitos maiores da parede abdominal e anormalidades dos tratos gastrointestinal e 

urinário foram mais frequentes entre os pacientes com cardiopatia congênita. 

 Em 1987, Kramer e cols., na então Alemanha Ocidental, examinaram, 

prospectivamente, 1.016 crianças de até 16 anos de idade com cardiopatia 

congênita. Esse diagnóstico foi confirmado por ecocardiografia ou cateterismo 

cardíaco. Em 13,3% dos casos, a cardiopatia fazia parte de uma síndrome, 

embriopatia, associação ou sequência. As malformações extracardíacas maiores 

ocorreram em 7,7% dos 881 pacientes sem uma síndrome, embriopatia, associação 

ou sequência (os resultados dos urogramas não foram considerados nessa 

porcentagem). As malformações afetavam principalmente o sistema 

musculoesquelético (3,1%), seguido do sistema nervoso central, olhos e conduto 

auditivo (1,7%), trato gastrointestinal (1%), respiratório (1%) e urinário (0,9%). 

Foram identificadas mais malformações extracardíacas em indivíduos com 



 
 

22

tetralogia de Fallot (15,7%) que naqueles com outros tipos de cardiopatia congênita 

(6,8%) (p= 0,01). Um urograma pós-angiográfico foi realizado em 302 indivíduos, 

como uma triagem para malformações, revelando 27 anomalias do trato urinário 

superior (8,9%). Todavia, apenas um desses pacientes era sintomático. As 

anormalidades do trato urinário mais frequentes foram a duplicação completa do rim 

(n= 6) e a duplicação do ureter ou da pelve renal (n= 6). Não houve diferença 

estatisticamente significante na frequência de malformações do trato urinário 

quando associadas a uma cardiopatia congênita em particular. Por outro lado, 

houve uma associação estatisticamente significativa (p< 0,01) em relação à 

possibilidade de se encontrar malformações extracardíacas menores nos 

cardiopatas (41,9%) que em crianças saudáveis (14,2%).  

 No ano de 1989, Stoll e cols. estudaram 801 recém-nascidos com cardiopatia 

congênita, prospectivamente e com grupo controle, em uma cidade da França. Os 

autores incluíram no estudo natimortos e fetos a partir de 26 semanas de gestação. 

O diagnóstico de cardiopatia congênita foi confirmado por ecocardiografia, 

cateterização cardíaca, descrição da cirurgia ou autopsia. Entre os casos, 25,7% 

apresentavam pelo menos uma malformação não cardíaca, sendo esta 10 vezes 

maior que a frequência de malformações dos controles. Entre os cardiopatas, 

11,5% apresentavam alguma síndrome, cromossômica ou não. As malformações 

extracardíacas mais frequentes foram renais (21,4%), do trato digestório (19,6%) e 

anomalias de membros (13,4%). As principais malformações do trato urinário 

superior foram anomalias ureterais (28,8%), hidronefrose (15,3%) e agenesia renal 

unilateral (13,6%). A presença de oligo e polidrâmnio e ameaça de aborto foram 

mais frequentes nas gestações das crianças identificadas como portadoras de 
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cardiopatia congênita com malformações extracardíacas ou com síndromes. Além 

disso, a média das medidas ao nascimento entre os pacientes com cardiopatia 

congênita e malformações extracardíacas, excluindo-se as cromossomopatias 

(peso: 2.693 g, comprimento: 46,2 cm e perímetro cefálico: 33,1 cm) foram 

significativamente menores que a dos recém-nascidos com cardiopatia congênita 

isolada [peso: 3.118 g (p< 0,01), comprimento: 49 cm (p< 0,01) e perímetro cefálico: 

34,2 cm (p< 0,01)].  

 A seguir, Murugasu e cols. realizaram, em 1990, um estudo prospectivo em 

um hospital universitário de Cingapura com 109 crianças com cardiopatia congênita 

submetidas a cateterismo cardíaco. Ultrassonografia do trato urinário também foi 

realizada nesses pacientes. Em 11,9% dessas crianças, foram encontradas 

malformações urológicas significantes incluindo hidronefrose e duplicação, ectopia, 

agenesia e displasia renais. Os pacientes com anomalias extracardíacas 

apresentaram maior incidência de anormalidades congênitas do trato urinário 

(39,1%), comparado àqueles com cardiopatia congênita isolada (4,7%), sendo essa 

diferença estatisticamente significante. Por outro lado, não houve diferença 

estatisticamente significante na frequência de malformações do trato urinário em 

relação aos pacientes com cardiopatia congênita acianótica (9/74 ou 12,2%), 

comparado com os portadores de cardiopatia cianótica (4/24 ou 11,4%). Entre os 

pacientes com cardiopatia aparentemente isolada, foram encontradas 4/86 (4,7%) 

malformações do trato urinário, enquanto que foram diagnosticadas 9/23 (39,1%) 

anormalidades nesse sistema entre os cardiopatas com outras malformações 

extracardíacas, sendo essa diferença estatisticamente significativa (p= 0,00007). 

Cinco dos 13 pacientes com malformações do trato urinário apresentavam uma 
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síndrome e, dentre essas, quatro eram cromossomopatias. Nenhuma dessas 

crianças apresentava sinais ou sintomas relativos ao trato urinário. Os autores 

concluíram que a identificação precoce das anomalias urológicas desses pacientes 

somente seria possível com a utilização de um exame de triagem com urograma ou 

ultrassom.  

 Posteriormente, Pradat, em 1997, revisou, retrospectivamente, os dados de 

2.618 crianças com defeitos cardíacos maiores obtidos a partir dos registros de 

Cardiologia e de malformações congênitas da Suécia. Todos os pacientes foram 

submetidos à ecocardiografia, cateterismo, cirurgia cardíaca ou autópsia. Anomalias 

extracardíacas foram identificadas em 720 pacientes (27,5%), sendo que, após 

excluir todas as crianças com anomalias cromossômicas (323), restou um grupo de 

397 (15%) lactentes. Vinte e sete destes apresentavam uma síndrome conhecida ou 

uma constelação de malformações bem definida. Os autores não verificaram 

associação aparente entre defeitos cardíacos específicos e os grupos maiores de 

malformações não cardíacas, exceto por uma possível relação entre anomalias 

esplênicas e defeitos da parede endocárdica.  

 Grech e Gatt, em 1999, estudaram, retrospectivamente, 231 pacientes com 

cardiopatia congênita em Malta. O diagnóstico foi confirmado por ecocardiografia, 

cateterismo, cirurgia ou autópsia. Os autores observaram que 39 crianças (17%) 

apresentavam malformações extracardíacas, sendo 21 (9%) com anormalidades 

cromossômicas, quatro (2%) com síndromes reconhecidas e 14 (6%) com outras 

malformações não cardíacas maiores. As anomalias extracardíacas mais 

comumente identificadas foram as musculoesqueléticas.  
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 No estudo de Bosi e cols. (2003) foram investigados, retrospectivamente, 

2.442 nascidos vivos com cardiopatia congênita, no período de 1980 a 2000, na 

região de Emilia-Romagna, na Itália. Os dados foram coletados do Emilia-Romagna 

Congenital Malformation Registry (IMER), que faz parte do European Registry of 

Congenital Anomalies and Twins (EUROCAT). O diagnóstico da cardiopatia foi 

realizado por exame físico, ecocardiografia, cateterismo, cirurgia e/ou necrópsia. 

Desses pacientes, 24% apresentavam malformações extracardíacas. Em 9,1% de 

todos os nativivos, foram diagnosticadas anomalias cromossômicas incluindo a 

síndrome de DiGeorge. Além disso, foram diagnosticadas 4,4% de síndromes e/ou 

sequências entre os cardiopatas. As malformações extracardíacas, excluindo-se 

cromossomopatias, síndromes e sequências, foram encontradas em 10% dessas 

crianças. Os sistemas mais frequentemente afetados foram o geniturinário (25,8%), 

o musculoesquelético (22,3%), o crânio e a face (19,3%) e o trato gastrointestinal 

(16,9%). Os autores chamam a atenção para variáveis que poderiam selecionar de 

maneira tendenciosa a amostra em um estudo populacional, como o risco de se 

excluir os abortos e os natimortos, o que poderia excluir do estudo várias 

cardiopatias congênitas graves. Além disso, em uma amostra de recém-nascidos, o 

diagnóstico de cardiopatias congênitas menores é mais limitado, pois os pacientes 

podem ainda não apresentar sinais ou sintomas da doença.   

 Em 2003, Calzolari e cols. realizaram um estudo retrospectivo de 1.549 

nativivos ou natimortos (com pelo menos 28 semanas de gestação) com cardiopatia 

congênita, também na região de Emilia-Romagna, na Itália. Da mesma forma que o 

estudo de Bosi e cols. (2003), os dados foram obtidos do IMER. O diagnóstico da 

cardiopatia foi confirmado por ecocardiografia, cirurgia, cateterismo e/ou autópsia. 
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Malformações extracardíacas foram encontradas em 26% dos cardiopatas 

(400/1.549). A comunicação interventricular, a comunicação interatrial tipo ostium 

secundum e a cardiopatia complexa foram as lesões cardíacas mais 

frequentemente associadas com malformações extracardíacas. As principais 

anomalias não cardíacas foram as musculoesqueléticas (25,3%), as geniturinárias 

(22,9%) e as gastrointestinais (11,5%). Entre as anormalidades 

musculoesqueléticas, destacou-se a hérnia diafragmática (9 casos). Entre as 

malformações geniturinárias, as mais frequentes foram a hidronefrose (48 

pacientes) e a hipospádia (12 casos). O cariótipo foi realizado em 300 (19,4%) dos 

1.549 cardiopatas, sendo que foi detectada a presença de cromossomopatia em 

152 pacientes (152/1.549: 9,8%). Adicionalmente, defeitos extracardíacos foram 

encontrados em 9 de 563 irmãos (1,6%) e em 18 de 2.141 pais (0,8%).   

  Eskedal e cols. estudaram, em 2004, a prevalência de anomalias 

extracardíacas maiores em crianças com cardiopatia congênita e seu impacto na 

sobrevida. Foram coletados, retrospectivamente, os registros de 3.527 crianças com 

cardiopatia congênita nascidas entre 1990 e 1999 e registradas em um centro 

terciário na Noruega. Todos os pacientes tiveram seu diagnóstico cardiológico 

confirmado por ecocardiografia, cateterismo, cirurgia ou necrópsia. Os autores 

encontraram anomalias extracardíacas em um quinto (20%) destas crianças, sendo 

as mais comuns as malformações do trato gastrointestinal (3,4%), principalmente 

anomalias intestinais e atresia de esôfago. Os autores verificaram que a sobrevida 

aumentou para as crianças nascidas entre 1995 e 1999, comparando-se com 

aquelas nascidas no período de 1990 a 1994, exceto para aquelas também com 

anomalias extracardíacas, cuja sobrevida não se modificou entre os períodos 
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estudados. Entretanto, os pacientes cardiopatas com síndrome de Down sem 

qualquer outra anomalia extracardíaca maior apresentaram uma melhor sobrevida 

no segundo período do estudo. Além disso, crianças com isomerismo do átrio direito 

apresentaram alto risco para asplenia. 

 Também em 2004, Stephensen e cols. investigaram, retrospectivamente, 740 

nascidos vivos com cardiopatia congênita na Islândia no período de 1990 a 1999. O 

diagnóstico cardiológico foi confirmado por ecocardiografia, cateterismo ou 

autópsia. Malformações extracardíacas foram observadas em 89 indivíduos (12%), 

incluindo aqueles portadores de defeitos cromossômicos, síndromes e/ou outras 

anomalias congênitas. Em 36 destes (4,9%), foram encontradas cromossomopatias. 

Entre os portadores de cromossomopatias e síndromes, foram observadas, 

principalmente, malformações do trato geniturinário (n= 7) e gastrointestinal (n= 5). 

Entre aqueles com defeitos cardíacos maiores, ou seja, que necessitaram de 

correção cirúrgica ou outra intervenção invasiva, defeitos inoperáveis e aqueles que 

precisaram de tratamento medicamentoso, 41 (18,2%) apresentavam outras 

anomalias congênitas. 

 Güçer e cols. (2005) analisaram, retrospectivamente, 305 autópsias de 

crianças nascidas vivas e diagnosticadas com cardiopatia congênita em um hospital 

universitário na Turquia, de um total de 3.320 autópsias realizadas nesse período. A 

frequência de cardiopatia congênita verificada foi de 9,1%. Além disso, em 45,9% 

dos casos, uma ou mais malformações extracardíacas estavam presentes, sendo 

as mais comuns as malformações craniofaciais (19,7%) e geniturinárias (15,1%). As 

malformações do sistema gastrointestinal perfizeram 11,1% e as esplênicas, 4,6% 

das malformações extracardíacas. A comunicação interatrial e interventricular, a 
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coarctação da aorta, o ventrículo único, a estenose pulmonar, a síndrome do 

coração direito hipoplásico, o ventrículo direito com dupla via de saída, o defeito do 

septo atrial e ventricular, as anomalias do arco aórtico e os casos de isomerismo 

atrial direito e esquerdo foram frequentemente acompanhadas por malformações 

extracardíacas (>50%). Segundo os autores, as malformações esplênicas foram 

significantemente mais comuns entre os casos com ventrículo único (p< 0,002). 

Além disso, as anomalias dos sistemas gastrointestinal e geniturinário foram 

frequentemente encontradas em associação com defeitos conotruncais (p< 0,001).  

 Ainda em 2005, Wojtalik e cols. estudaram, retrospectivamente, 1.856 

crianças admitidas para cirurgia cardíaca em um centro terciário pediátrico, na 

Polônia, de 1997 a 2002. O diagnóstico de cardiopatia congênita foi confirmado 

através da ecocardiografia. A presença de outras malformações foi investigada por 

exame físico, ultrassom do crânio ou abdome, radiografia ou broncoscopia, sendo 

que malformações extracardíacas foram encontradas em 84 crianças (4,5%). Os 

autores verificaram, mais frequentemente, anomalias do sistema digestório (35,7%) 

e urinário (22,4%), sendo que, dentre estas, as mais frequentes foram as renais 

(8/22 ou 36,4%). Os autores não encontraram relação entre cardiopatia congênita e 

malformações concomitantes. Em crianças com malformações em múltiplos órgãos, 

a análise através da regressão logística multivariada detectou uma influência 

significante da idade, do procedimento cardíaco primário e do tipo de cardiopatia 

congênita na mortalidade. Os pacientes com malformações do sistema digestório 

apresentaram, significantemente, maior número de intervenções cirúrgicas de 

urgência (p= 0,01). A taxa de mortalidade total da amostra foi de 8,9% (166 

pacientes), enquanto que, entre as crianças com malformações extracardíacas, a 
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taxa de mortalidade foi de 19% e, entre os recém-nascidos desse grupo, essa taxa 

aumentou para 50%. Dessa maneira, o tratamento de crianças com cardiopatia 

congênita e malformações extracardíacas está relacionado a um alto risco de 

mortalidade. Foram observadas mais malformações não cardíacas entre as 

crianças com defeito do septo ventricular (7,6%, p= 0,0012).         

 No estudo prospectivo observacional de Meberg e cols., realizado na 

Noruega, em 2007, no qual foram avaliados 57.027 nascimentos ocorridos no 

período entre 1982 e 2005, foram detectados 662 defeitos cardíacos congênitos, 

que foram confirmados por ecocardiografia ou autópsia. Desses indivíduos com 

cardiopatia congênita, 146 (22%) apresentavam outras anomalias associadas. 

Destas, 67 (46%) eram malformações extracardíacas não estando relacionadas a 

anomalias cromossômicas, síndromes genéticas/microdeleções ou síndromes 

teratógenas. Nesse estudo, as cardiopatias do tipo defeito do septo atrioventricular, 

comunicação interatrial, tetralogia de Fallot e ventrículo único foram as mais 

associadas com malformações extracardíacas. Anomalias associadas ocorreram 

em 22 dos 70 casos (31%) de pacientes com comunicação interventricular do tipo 

perimembranoso. A mortalidade foi significantemente maior em indivíduos com 

cardiopatia congênita associada a outras desordens (42/146; 29%) quando 

comparados àqueles com cardiopatia isolada (29/516; 6%).  

 No trabalho retrospectivo com controle de Amorim e cols. (2008), foram 

investigados 277 nativivos e 75 natimortos com cardiopatia congênita, 

diagnosticada entre 1990 e 2003, em um hospital universitário de Minas Gerais, no 

Brasil. Apenas os nascidos vivos apresentavam controle, que era o próximo nativivo 

da maternidade, do mesmo sexo e sem qualquer malformação. A cardiopatia foi 
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confirmada por ecocardiografia pós-natal ou necrópsia. Anomalias não cardíacas 

em pacientes sem diagnóstico sindrômico ocorreram em 31,4% entre os nascidos 

vivos e em 48% entre os natimortos. Os defeitos extracardíacos foram componentes 

de síndromes em 23,1% nos nativivos e em 32% nos natimortos. As malformações 

não cardíacas mais frequentemente encontradas, nos nascidos vivos, foram as do 

sistema geniturinário (48,3%). A associação VACTERL (defeitos vertebrais, ânus 

imperfurado, cardiopatia congênita, atresia de esôfago com ou sem fístula 

traqueoesofágica, defeitos renais e anomalias de membros) foi identificada em 8% 

dos casos. Entre os natimortos sem um diagnóstico sindrômico definido, as 

malformações extracardíacas foram verificadas principalmente nos sistemas 

geniturinário (52,8%) e osteomuscular (52,8%). 

 Em 2009, Gonzalez e cols. estudaram, retrospectivamente, os registros de 

223 neonatos com cardiopatia congênita estrutural diagnosticada no pré-natal de 

1998 a 2007, em um hospital universitário e centro de referência cardiológica na 

Carolina do Sul (EUA). A cardiopatia foi confirmada através da realização de uma 

ecocardiografia pós-natal. As anormalidades extracardíacas identificadas pela 

ultrassonografia cerebral e abdominal foram classificadas em significantes, 

marginalmente significantes e insignificantes (variantes da normalidade). Pela 

ultrassonografia abdominal (realizada em 131 crianças - 58,7% dos casos), foram 

encontradas 41,2% de anormalidades, sendo 36,6% clinicamente relevantes (a 

maioria composta de malformações renais ou achados de heterotaxia). Os 

pacientes com defeitos cardíacos septais apresentaram 3,7 vezes mais chance de 

possuir anormalidades na ultrassonografia abdominal que aqueles sem esta 

malformação. Aproximadamente 50% dos indivíduos apresentavam uma ou mais 
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anormalidades extracardíacas ou genéticas identificadas pela ultrassonografia 

cerebral (que foi realizada em 134 pacientes), abdominal ou cariótipo (feito em 158 

casos), resultando em uma relação custo-rendimento de 4.508 dólares/paciente 

com anormalidades extracardíacas ou genéticas (o custo de realizar a triagem com 

esses 3 testes foi de 2.254 dólares/paciente). Assim, os autores concluíram que um 

programa de triagem universal com estes três testes seria uma estratégia razoável 

em neonatos que requerem cirurgia cardíaca. Contudo, sugeriram que análises 

adicionais de custo-benefício deste programa de triagem estariam indicadas. 

 Dilber e Malčić, em 2010, estudaram, retrospectivamente, 1.480 nascidos 

vivos com cardiopatia congênita, no período de 2002 a 2007, na Croácia. O trabalho 

foi realizado em 14 centros cardiológicos pediátricos que cobrem todo o país. O 

diagnóstico de cardiopatia foi realizado por achados clínicos, eletrocardiograma, 

radiografia de tórax, ecocardiografia, cateterismo cardíaco ou autópsia. Foram 

incluídas no estudo arritmias congênitas e cardiomiopatias. A idade média do 

diagnóstico foi de 70,4 dias, e a mediana, de 4 dias. No entanto, a média para o 

diagnóstico dos defeitos cardíacos graves foi de 9,6 dias, e a mediana, de 1 dia. 

Durante os 5 anos do estudo, 57 (3,85%) crianças morreram por causa da 

cardiopatia congênita ou outros problemas relacionados. Foram identificados 

defeitos cromossômicos, síndromes e/ou anomalias congênitas maiores em 14,5% 

dos pacientes. Entre os indivíduos que não apresentavam cromossomopatias ou 

síndromes, as malformações extracardíacas mais comuns foram os defeitos do trato 

gastrointestinal (8,4%). Os tipos de cardiopatia que mais se associaram com 

malformações extracardíacas foram os defeitos cardíacos graves (33,3%).   
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 No trabalho retrospectivo de Miller e cols. (2011), foram estudados 7.984 

cardiopatas congênitos nascidos no período de 1968 a 2005, em Atlanta, nos 

Estados Unidos. A cardiopatia foi diagnosticada por exame físico, autópsia e/ou 

ecocardiografia. Foram incluídos tanto nativivos quanto natimortos e abortos 

eletivos a partir de 20 semanas de gestação. Os dados foram provenientes do 

Metropolitan Atlanta Congenital Defects Program (MACDP). Entre esses indivíduos, 

71,3% apresentavam cardiopatia isolada, 13,5% associada com malformações 

extracardíacas, 13,1% com uma síndrome e 2% com defeitos de lateralidade. A 

frequência de anomalias congênitas múltiplas foi maior nos indivíduos com 

comunicação interatrial (18,5%), defeitos de rotação do coração (17,2%) e 

conotruncais (16%). Dessa maneira, 28,7% dos lactentes com cardiopatia congênita 

apresentavam malformações extracardíacas maiores, incluindo aqueles com 

síndromes ou defeitos de lateralidade. Os defeitos não cardíacos mais comuns 

foram os que afetavam o esqueleto (35%), o sistema gastrointestinal (25,2%) e o 

urinário (23,1%). As informações clínicas foram revisadas por um geneticista clínico, 

que classificou os pacientes como tendo cardiopatia isolada, associada a 

malformações extracardíacas ou com síndrome, de acordo com a etiologia e a 

presença e o padrão de anomalias não cardíacas estruturais. Os autores 

verificaram uma frequência maior de algumas combinações, como hidronefrose ou 

atresia de uretra com rotação cardíaca, obstrução da via de saída do ventrículo 

direito, comunicação interatrial e comunicação interventricular. Quando os casos 

foram restritos àqueles com malformações extracardíacas submetidos à necrópsia, 

foram encontrados, mais frequentemente, defeitos do esqueleto (46,1%) e do 

sistema urinário (35,8%).   
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 Conquanto, ressaltamos que, nos estudos descritos anteriormente, não 

houve algum que avaliou do mesmo modo todos os pacientes. Em nossa revisão 

bibliográfica, não encontramos estudo envolvendo a realização de exame físico 

dismorfológico por um geneticista clínico, exames de cariótipo, de hibridização in 

situ fluorescente (FISH) para a síndrome da deleção 22q11 e ultrassom abdominal 

em todas as crianças com cardiopatia congênita. O Quadro 3 resume as 

características principais desses trabalhos.    
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Quadro 3. Estudos sobre malformações extracardíacas em cardiopatas congênitos descritos na literatura. 
 

 

Autor e ano 
de publicação 

 

Ferencz  
e cols.  
(1987) 

Kramer  
e cols.  
(1987) 

Stoll  
e cols. 
 (1989) 

Murugasu 
e cols.  
(1990) 

Pradat  
(1997) 

Grech e 
 Gatt 

 (1999) 

Bosi  
e cols. 
 (2003) 

Calzolari  
e cols.  
(2003) 

Eskedal  
e cols.  
(2004) 

Stephensen 
e cols. 
(2004) 

Güçer 
e cols. 
(2005) 

Wojtalik  
e cols. 
(2005) 

Meberg  
e cols.  
(2007) 

Amorim  
e cols. 
 (2008) 

Gonzalez 
e cols. 
(2009) 

Dilber e  
Malčić  
(2010) 

Miller 
e cols. 
(2011) 

Delineamento R P P P R R R R R R R R P R R R R 

Período  1981-84 1981-82 1979-86 ND  1981-90 1990-94  1980-00 1980-94 
 

1990-99 1990-99  1977-02 1997-02 1982-05 ND  1998-07 2002-07 1968-05 

Local EUA Aleman França Cingap Suécia Malta Itália Itália Noruega Islândia Turquia Polônia Noruega Brasil EUA Croácia EUA 

N 1.494  1.016 801 109  2.618 231  2.442 1.549  3.527 740 305  1.856 662  352 223  1.480 7.984  

Idade 95% < 1 
ano  

Até 16 
anos 

ABOs, 
NVs e 
NMs 

2 sem a 
20 anos  

Até 1 
ano  

Até 1 
ano 

Até 2 
anos 

Até 5 
dias – 
NVs e 
NMs 

Crianças Crianças 1 dia até 
16 anos 
- AUTs 

Crianças Neonat  Neonat 
– NVs e 

NMs 

Neonat Neonat ABOs, 
fetos, 
NVs e 
NMs 

Diagnóstico 
cardiológico 

ECO, 
CAT, CIR 
ou AUT 

EF, ECO, 
CAT 

ECO, 
CAT, CIR 
ou AUT 

CAT  ECO, 
CAT, CIR 
ou AUT 

ECO, 
CAT, CIR 
ou AUT 

EF, ECO, 
CAT, CIR 
ou AUT 

ECO, CIR 
ou AUT 

ECO, 
CAT, CIR 
ou AUT 

ECO, CAT, AUT AUT ECO ECO, AUT ECO, AUT ECO  EF, ECG, 
RX, ECO, 
CAT, CIR 
ou AUT 

EF, ECO, 
AUT 

Controles + - + - - - - - - - - - - + - - - 

Diagnóstico 
da 

malformação 
abdominal 

Revisão 
registros 
médicos 

e 
entrevist 

Urogram 
e 

revisão 
registros 
médicos 

ND US trato 
urinário 

Revisão 
registros 
médicos 

Revisão 
registros 
médicos 

ND Revisão 
registros 
médicos 

Revisão 
registros 
médicos 

Revisão 
registros 
médicos 

AUT Revisão 
registros 
médicos 

ND ND US 
abdome 

ND ND 

Pacientes 
submetidos 
US abdome 

ND ND ND Todos 
(US trato 
urinário) 

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Suspeita 
clínica 

ND ND 

% Alterações 
abdominais 

ND ND ND 11,9 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 36,6 ND ND 

Classificação 
sindrômica 

+ + + ND + + + + ND + + ND + +  ND + + 

Avaliação 
geneticista 

clínico 

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Revisão 
dados 

clínicos 

% Pacientes 
submetidos 

ao CTP 

ND ND 19,1 ND ND ND ND 19,4 ND ND 5,2 ND ND ND 70.9 ND ND 

% de 
alterações 

cromossom  

12,5 
 

5,5 9 ND 12,3  9 9,1 9,8 ND 4,9 2,6 ND 7,9 ND ND 7,3 9,2 

FISH 22q11 - - - - - - ND - ND - ND - ND ND ND Alguns Alguns 

% del 22q11 - - - - - ND ND - ND - ND - ND ND ND 0,7 0,7 
 

R: retrospectivo; P: prospectivo; ND: não descrito; EUA: Estados Unidos da América; Aleman: Alemanha; Cingap: Cingapura; N: número de pacientes;  

ABOs: abortos; NVs: nativivos; NMs: natimortos; sem: semanas; AUTs: autópsias; Neonat: neonatos; 

ECO: ecocardiografia; CAT: cateterização; CIR: cirurgia; AUT: autópsia; EF: exame físico; ECG: eletrocardiograma; RX: raio-X; +: presente; -: ausente;  

Urogram: urograma pós-angiográfico; US: ultrassom; abdom: abdominal; CTP: cariótipo; cromosom: cromossômicas; FISH: hibridização in situ fluorescente; del: deleção. 
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1.6. Anormalidades do trato urinário como uma das principais 

malformações encontradas pelo ultrassom abdominal em crianças com 

cardiopatia congênita e suas consequências 

 

 A ocorrência de cardiopatia congênita em associação com outras 

malformações é motivo de muitos estudos. Um dos alvos principais são as 

malformações do trato urinário, devido à facilidade de sua identificação e a 

possibilidade de evolução para doença renal crônica. Estas foram as malformações 

extracardíacas mais prevalentes nos cardiopatas congênitos dos estudos de Bosi e 

cols. (2003), Stephensen e cols. (2004), Amorim e cols. (2008) e Gonzales e cols. 

(2009). Anormalidades do trato geniturinário têm sido encontradas de 7,4 a 15,1% 

dos pacientes com cardiopatia congênita em diferentes séries [Ferencz e cols. 

(1987), Stoll e cols. (1989), Eskedal e cols. (2004), Güçer e cols. (2005)] e foram 

descritas em 15,2% dos nascidos vivos e em 25,3% dos natimortos no estudo de 

Amorim e cols. (2008).  

 As anomalias congênitas do rim e trato urinário são responsáveis por 51% 

dos casos de doença renal crônica em pacientes pediátricos na América do Norte. A 

nefropatia obstrutiva congênita é a principal causa de doença renal crônica e a que 

constitui maior risco para o desenvolvimento de insuficiência renal (Ingraham e 

McHugh, 2011).  

 Segundo dados do North American Pediatric Renal Trials and Collaborative 

Studies (NAPRTCS) de 2010, o diagnóstico primário mais comum dos pacientes 

pediátricos transplantados foram as doenças associadas a malformações do trato 
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urinário. A aplasia/hipoplasia/displasia renais ocorreram em 15,8% e a uropatia 

obstrutiva em 15,3% das crianças que receberam transplante (NAPRTCS, 2010).  

 Os defeitos do parênquima renal podem ser congênitos, usualmente 

associados com dilatação e refluxo vesicoureteral (RVU), ou adquiridos por 

nefropatia de refluxo, devido ao RVU associado à infecção do trato urinário 

(Coulthard, 2008). O RVU é uma das alterações mais comumente encontradas no 

trato urinário. Geralmente, é congênito e consiste no fato de que a porção ureteral 

localizada dentro da musculatura vesical não ser ocluída durante a micção. O 

comprimento do trajeto intramural do ureter na parede da bexiga, congenitamente 

curto, pode tornar esse mecanismo da junção ureterovesical incompetente, 

proporcionando o RVU. Além disso, também pode haver uma configuração anormal 

do orifício ureteral, em buraco de golfe, e até implantação vesical mais lateralizada 

e cefálica na parede da bexiga, ambos estando associados ao RVU (Toporovski e 

cols., 2006).  

 A nefropatia obstrutiva congênita envolve mudanças patológicas no 

desenvolvimento e na função dos rins, resultante do prejuízo causado pelo fluxo de 

urina anterógrado iniciado ainda intra-útero. As obstruções anatômicas intrínsecas 

podem ocorrer de modo isolado ou acompanhadas por outras condições renais 

patológicas como, por exemplo, hipoplasia ou displasia renais, ou ainda rins 

displásicos multicísticos. As obstruções funcionais do trato urinário também ocorrem 

em condições como a bexiga neurogênica congênita e a síndrome de Prune belly. 

Dessa forma, qualquer restrição ao fluxo de urina representa um risco potencial de 

produzir hidroureteronefrose e prejuízo no desenvolvimento e/ou na função dos rins, 
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levando à doença renal crônica, insuficiência renal ou morte (Ingraham e McHugh, 

2011).          

 Ademais, a insuficiência renal em pacientes com doença cardíaca isquêmica 

e insuficiência cardíaca adquirida está associada com uma maior morbidade e 

mortalidade. Nos pacientes com cardiopatia congênita, ocorre o mesmo processo. 

No estudo de Dimopoulos e cols. (2008), em que foi verificada a taxa de filtração 

glomerular (TFG) de 1.102 pacientes adultos com cardiopatia congênita, a 

disfunção renal entre eles apresentou um impacto substancial na mortalidade [risco 

relativo (RR) de 3,25, com 95% de intervalo de confiança (IC) de 1,54 a 6,86, p= 

0,002 para prejuízo moderado ou grave da função renal versus TFG normal]. Além 

disso, no mesmo estudo, demonstrou-se que a diminuição na TFG foi mais comum 

entre os pacientes com fisiologia de Eisenmenger (doença vascular pulmonar), dos 

quais 72% apresentavam TFG reduzida (<90 ml/min/1,73m2, p< 0,0001) e, em 18%, 

a redução da TFG foi moderada a grave (<60 ml/min/1,73m2, p= 0,007) 

(Dimopoulos e cols., 2008). Portanto, os pacientes com malformações cardíaca e 

renal concomitantes estão em ainda maior risco de desenvolverem insuficiência 

renal e suas complicações.   

 Além disso, sabe-se que as crianças e os adultos jovens com doença renal 

crônica apresentam maior risco de morbidade e mortalidade por complicações 

cardiovasculares (Flynn, 2006), sendo mais determinante para os pacientes que já 

apresentam cardiopatia congênita. Na Europa e nos Estados Unidos, a doença 

cardiovascular é a principal causa de morte em adultos jovens com diagnóstico de 

doença renal crônica na infância. Hipertensão, dislipidemia, anemia, metabolismo 

anormal do cálcio e do fósforo também estão presentes em muitas crianças com 
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doença renal crônica e são fatores de risco para eventos cardiovasculares, como o 

infarto do miocárdio e o acidente vascular cerebral (Flynn, 2006).  

 Os lactentes com insuficiência renal são, em geral, criticamente doentes, com 

deficiência nas medidas de crescimento, peso e perímetro cefálico. Adicionalmente, 

os pacientes pediátricos com doença renal comumente sofrem de problemas 

psicológicos, tais como depressão e baixa auto-estima, e apresentam uma 

expectativa de vida de cerca de um quarto da população em geral (Balinsky, 2000; 

Marciano e cols., 2010).  

 O transplante renal ou a diálise são as opções de tratamento para doença 

renal terminal, porém são alternativas complexas e caras. A segunda opção é mais 

prejudicial à criança e ao adolescente quanto ao desenvolvimento físico, 

psicomotor, cognitivo e social (Balinsky, 2000).  

 Os pacientes em diálise peritoneal apresentam maior risco de hipertensão, 

convulsões, complicações cardíacas, peritonite, hérnias, hiperglicemia, 

trigliceridemia, hipoalbuminemia e estresse da família pelos procedimentos 

repetitivos. Por sua vez, a hemodiálise é um tratamento que necessita ser realizado 

em um hospital, pelo menos duas vezes por semana, podendo ocasionar problemas 

psicológicos (ansiedade, solidão e depressão), prejuízo social e escolar. Esse tipo 

de diálise também aumenta o risco de uremia, que pode levar à ocorrência de 

convulsões (Balinsky, 2000).   

 O atraso de crescimento é comum e de maior gravidade nas crianças com 

doença renal crônica, tanto em tratamento conservador quanto no dialítico ou até 

após o transplante. O déficit no crescimento é causado, principalmente, por 

alterações no eixo hormônio do crescimento (GH) – insulin-like growth factor 1 (IGF-
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1). A desnutrição, a acidose, a doença renal óssea e o uso de corticóide também 

contribuem para o quadro. O uso de hormônio de crescimento recombinante 

humano (hrGH) nessa população aumenta ainda mais o custo do tratamento da 

insuficiência renal na infância (de Oliveira e cols., 2008).  

 

 

 1.7. O custo da insuficiência renal 

 

 Em 1996, nos Estados Unidos, o custo aproximado dos cuidados para todos 

os pacientes com doença renal terminal foi de 14,55 bilhões de dólares (Balinsky, 

2000). No Brasil, em janeiro de 2005, havia 65.121 pacientes com insuficiência 

renal, em tratamento de diálise. Segundo o estudo brasileiro de Sesso e cols. 

(2007), no qual foram analisados 200 pacientes com doença renal terminal em 

hemodiálise, entre 2001 e 2004, a média de dias de hospitalização foi de 12 por 

paciente-ano. Em 193 de cada 1.000 pacientes-ano, ocorreram eventos 

cardiovasculares, resultando em uma taxa de mortalidade de 79 por 1.000 

pacientes-ano. Já o custo médio por admissão hospitalar foi de 675 dólares pelo 

Sistema Único de Saúde, pagos pelo Ministério da Saúde, e 932 dólares pelos 

seguros de saúde privados. Adicionalmente, nas admissões hospitalares devido a 

causas cardiovasculares, os custos foram de 1.639 e 4.499 dólares, 

respectivamente (Sesso e cols., 2007).  

 Além disso, segundo Sesso e cols. (2007), o número de pacientes com 

insuficiência renal crônica vem aumentando em 10,1% a cada ano, no Brasil. 

Concomitantemente, os custos dos materiais utilizados também têm crescido. A 
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despesa estimada do governo federal em 2004, para manter a terapia dialítica em 

nosso país, foi de 500 milhões de dólares. Ademais, o diagnóstico tardio de 

insuficiência renal demanda custos maiores, principalmente durante os primeiros 

seis meses de tratamento com diálise (Sesso e cols., 2007).  

 Dessa maneira, o diagnóstico precoce permitiria o tratamento e o 

monitoramento adequado desses pacientes em maior risco de apresentar 

insuficiência renal ainda na infância, procurando evitar o sofrimento, o prejuízo no 

desenvolvimento e os custos da doença renal terminal pediátrica. Idealmente, 

malformações do trato urinário deveriam ser diagnosticadas principalmente no 

período pré-natal, pela ultrassonografia, no período de 18 a 20 semanas de 

gestação, momento no qual se poderia verificar achados como, por exemplo, 

oligodrâmnio, megabexiga ou hidronefrose. No pós-natal, as decisões de manejo 

são realizadas pelos achados ultrassonográficos e outras modalidades de exames 

de imagem, além de medidas laboratoriais (Ingraham e McHugh, 2011).    

 Assim, decidimos investigar uma amostra de indivíduos portadores de 

cardiopatia congênita submetidos ao ultrassom abdominal em um hospital de 

referência do sul do Brasil, procurando identificar a frequência e os tipos de 

malformações abdominais associadas. Adicionalmente, avaliamos o custo-benefício 

da triagem com esse exame de imagem abdominal em crianças com malformação 

cardíaca. 
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 2. Objetivos 

 

 Alguns autores vêm discutindo a importância e o custo-benefício da triagem 

de crianças portadoras de cardiopatia congênita à procura de anormalidades 

extracardíacas através de exames complementares como o ultrassom abdominal, 

sendo que são quase inexistentes os estudos relacionados em nosso meio.  

 O Serviço de Cardiologia do Hospital da Criança Santo Antônio 

(HCSA)/Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre (CHSCPA), um centro de 

referência em nosso estado (Rio Grande do Sul) e hospital de ensino da 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), foi o local 

onde foram alocados os indivíduos que compõem a nossa amostra.  

 Assim, os objetivos do nosso estudo foram: 

 

 1. Verificar a frequência e os tipos de anormalidades abdominais detectadas 

pelo ultrassom em uma amostra de pacientes portadores de cardiopatia congênita, 

comparando-os com aqueles observados em um grupo controle sem sinais clínicos 

ou evidência de malformação cardíaca; 

 
 2. Avaliar o custo-benefício da realização do ultrassom abdominal em 

pacientes com cardiopatia congênita.  
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What’s Known on this Subject  
Extracardiac such as abdominal malformations, associated or not with genetic 

syndromes, have been observed in 50-70% of cases of congenital heart disease 

and carry a higher risk of comorbidity and mortality, making heart surgery riskier.  

 
What This Study Adds  
Patients with congenital heart defects present a significant frequency of abdominal 

abnormalities detected by ultrasound. The cost of screening for these defects is 

lower than the cost to treat the complications of late diagnoses of abdominal 

malformations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

51

Summary 

Objective: Verify frequency and types of abdominal abnormalities detected in 

children with and without congenital heart disease (CHD) through an abdominal 

ultrasound (AUS), and assess the cost-effectiveness of this screening.  

Methods: We conducted a cross-sectional study with a control cohort. The cases 

consisted of patients with CHD admitted for the first time in a pediatric intensive 

care unit in Brazil; the controls consisted of children without CHD who underwent 

abdominal ultrasound at the hospital shortly thereafter a case. All patients with 

CHD underwent abdominal US, and were studied through high resolution GTG-

banding karyotype and fluorescence in situ hybridization (FISH) for microdeletion 

22q11.2.  

Results: AUS identified clinically significant abnormalities in 12.2% of the cases 

and 5.2% of controls (p= 0.009), with a power of significance of 76.6%. The 

majority of malformations with clinical significance was composed by renal 

anomalies (10.4% in cases and 4.9% in controls; p= 0.034). In Brazil, the cost of 

an AUS examination for the Unified Health System is US$ 21.44. Since clinically 

significant abnormalities in a patient with CHD were observed in one in every 8.2 

children, the cost to identify an affected child is calculated as US$ 175.81. 

Conclusions: Patients with CHD present a significant frequency of abdominal 

abnormalities detected by US, an inexpensive and noninvasive diagnostic method 

which has a good sensitivity. The cost of screening for these defects is lower than 

the cost to treat the complications of late diagnoses of abdominal malformations 

such as renal disease.  
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Introduction 
Congenital heart disease (CHD) is considered the most prevalent congenital 

abnormality, reaching about 40% of all birth defects.1-4 Severe and moderately 

severe CHD, which require intensive care and more complex surgeries and provide 

greater neurological comorbidity in the postoperative, represent about 3-6 per 

1,000 live births.2,5,6 

Extracardiac such as abdominal malformations, associated or not with genetic 

syndromes, have been observed in 50-70% of cases of CHD and carry a higher 

risk of comorbidity and mortality, making heart surgery riskier.3,7-11 Patients 

affected with these malformations may require further surgical or intensive clinical 

intervention irrespective of cardiac disease.7 

Few studies have discussed the importance and cost-effectiveness of 

screening children with CHD looking for extracardiac abnormalities by 

complementary tests such as abdominal ultrasound (AUS), with only few of them 

directly evaluating this approach.11,12 The limited information available supported 

the current investigation aiming to identify the frequency and types of associated 

abdominal malformations in patients with CHD undergoing AUS in a referral 

hospital in Southern Brazil. Additionally, we evaluated the cost-effectiveness of 

screening children with CHD through abdominal imaging. 

 

Methods 
The patient cohorts 

In this cross-sectional case-control study, cases were composed by patients 

with CHD and controls by those without clinical signs or evidence of this 

malformation. The case cohort has been detailed described in Rosa et al13 and 

included 164 consecutive patients with CHD hospitalized for the first time in the 

cardiac and pediatric intensive care unit (ICU) at Hospital da Criança Santo 

Antônio (HCSA)/Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre (CHSCPA). In 

all patients, AUS, high resolution GTG-banding karyotype (550 bands) and 

fluorescence in situ hybridization (FISH) for 22q11 deletion syndrome was 

successfully performed. Patients were also classified according to the anatomic 
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type of CHD based on the main cardiac defect, in septal, cyanotic, complex and 

conotruncal defects by a single cardiologist. The classification considered the 

results of echocardiography and catheterization/surgery. AUS was performed 

within the clinical evaluation of these patients.  
The control subjects were the first two patients without clinical signs or 

evidence of cardiac malformation who underwent AUS examination immediately 

after the subjects with CHD (cases) in the Department of Radiology of HCSA. The 

controls were identified through the registration system used for scheduling and 

completion of the reports of the examinations. Patients with incomplete clinical data 

or abdominal surgery before the AUS were excluded. 

 
Protocol 

A standard clinical protocol was applied to cases in order to collect data such 

as sex and age of patients, origin, reason for ICU admission, type of CHD, time of 

ICU stay and occurrence of death during hospitalization on this unit. Subsequently, 

these patients were also evaluated by a clinical geneticist (RFMR) with the 

objective of determining the presence or not of syndromic aspect (determined on 

the basis of dysmorphic features and other abnormalities identified in the physical 

examination, but without prior knowledge of the CHD type and the presence of 

extracardiac abnormalities detected through other examinations)14. Patients were 

grouped into 4 categories: classical syndrome, undefined syndrome, CHD 

associated with dysmorphia, and isolated CHD. Extracardiac abnormalities (in 

addition to those detected on AUS), when present, were also noted. 

Information regarding the controls was collected at the Department of 

Radiology and the medical records of HCSA, with the filling of a standard protocol. 

These data consisted of age and sex of patients, their origin, reason for performing 

AUS, source of the request of this test (hospital, emergency or ambulatory) and its 

result. The confirmation of the absence of clinical signs or evidence of CHD was 

made by review of the medical records of patients. 

The AUS in both groups, cases and controls, was performed by two pediatric 

radiologists (JAMF and EG). The detected abdominal abnormalities were classified 
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according to its severity (based on the criteria adopted by Czeizel15), in clinically 

meaningful anomalies and minor alterations. Minor alterations were considered 

normal variants and are not clinically relevant. 

The study was approved by the Research Ethics Committees of Universidade 

Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA) and CHSCPA. 

 
Data processing and statistical analysis 

The data for both groups of cases and controls were entered into MS Excel 

spreadsheets and analyzed using SPSS version 12.0 for Windows. Chi-square test 

or Fisher's exact were used to compare proportions; t-student test for independent 

samples was used to compare means between groups with and without CHD. In 

case of asymmetry, the Mann-Whitney test was used. The measure of effect used 

was the odds ratio with confidence interval of 95%. The significance was 

considered when p< 0.05, for a range of 95%. 

A cost-benefit evaluation of the examination through the AUS as a screening 

method among patients with CHD was also analyzed, taking into account the cost 

of the examination within the Unified Health System (SUS), the Brazilian public 

health system that serves the majority of the sampled patients. 

 

Results 
General data 

Among patients with CHD, 54.2% were male, with ages ranging from 1 day to 

150 months (median of 8 months). In the control group, 55.5% were male and age 

ranged between 15 days and 193 months (median of 71 months). The difference 

between the ages of the two groups was statistically significant (p< 0.001). Most of 

the case subjects originated from countryside towns of the state of Rio Grande do 

Sul (54.3%), whereas the majority of the control subjects came from Porto Alegre 

(51.4%), the state capital and where the hospital is located (Table 1). 

Patients with CHD were classified solely by physical examination as patients 

with classical syndrome (21.3%), undefined syndrome (12.2%), CHD associated 

with dysmorphic features (65.9%) and CHD alone (0.6%). In total, 33.5% of the 
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children had syndromic appearance. The main anatomical CHD was ventricular 

septal defect, observed in 16.5% of the cases (Table 2). Eighty-five patients 

(51.8%) had septal defect type, 53 (32.3%) cyanotic CHD, 52 (31.7%) complex 

CHD and 39 (23.8%) conotruncal malformation. 

The time of diagnosis of CHD occurred mainly in the perinatal period (54.1% 

of cases), and only 9.4% had diagnosis in the pre-natal period (Figure 1). Of those 

patients with CHD, 42 (25.6%) had other major congenital malformations in 

addition to cardiac and abdominal abnormalities. The karyotype was abnormal in 

24 patients (14.6%) with CHD; trisomy 21 for Down syndrome the most common 

anomaly (83.3%). Four patients (2.4%) showed 22q11 microdeletion by FISH 

(Table 3). 

Request for AUS for control patients came from ambulatory in 43.3% of the 

cases; from the emergency care in 29.6% and from hospitalization in 27.1% of 

patients. The main reasons for the AUS request were abdominal pain (36% of 

orders), suspected urinary tract abnormality (16.5%), suspected infection (14.7%), 

suspected malignancy (12.5%) and suspected gastroesophagic reflux (11.8%). In 

56 of the 328 control patients, the reason for the exam could not be identified. 

    

Results of AUS 
Abnormalities in the AUS were identified in 15.9% of patients with CHD and in 

7.3% of controls, being this difference statistically significant (p= 0.005). All patients 

had asymptomatic alterations. Abnormalities with clinical significance were 

observed in 12.2% of cases and 5.2% of controls (p= 0.009), with power of 

significance of 76.6%. Major malformations with clinical significance consisted 

especially of renal abnormalities (10.4% in cases and 4.9% in controls) (p= 0.034) 

(Table 3). 

Malformations with clinical significance were identified in 20% of patients with 

CHD and syndromic appearance and in 8.3% of patients in group with CHD but 

without syndromic appearance, what showed no statistical significance (p= 0.055). 

However, when we compared the frequency of abdominal malformations with 

clinical significance of the group with CHD and syndromic appearance with the 



 
 

56

controls (5.2%), we verified a very important association (p= 0.0006). Moreover, 

clinically significant abnormalities were found in 26.2% of CHD patients who had 

other extracardiac major malformations different from those observed in the AUS 

and in 7.4% of CHD patients without these major abnormalities (p= 0.003). 

Significant abdominal malformations by the AUS were identified in 10 of 74 

(13.5%) children with septal defect, in 7 of 53 (13.2%) with cyanotic CHD, in 5 of 

39 (12.8%) conotruncal CHD and in 7 of 52 (13.5%) with complex CHD. There was 

no statistically significant difference between each subgroup of patients with CHD 

and the remaining patients. 

There were five deaths during hospitalization among patients with CHD. Of 

these, one had abdominal malformations with clinical significance detected by 

AUS. The median length of ICU stay of CHD patients without abdominal 

malformations was 3 days (1-73 days), while among those with abnormalities 

detected by AUS was significantly longer at 6 days (1-95 days; Mann-Whitney test, 

p= 0.041). 

In the Brazilian SUS, the cost of an abdominal ultrasound is about US$ 21.44. 

In 20 of 164 patients with CHD, the AUS revealed abnormalities of clinical 

significance, ie, one in every 8.2 children. Thus, the cost to identify a patient with a 

clinically meaningful abdominal abnormality among subjects with CHD would be of 

US$ 175.81. 

 
Discussion 

Studies performed before the 80's evaluating the presence of extracardiac 

abnormalities in patients with CHD, had important limitations. They were developed 

at a time when the cardiac and extracardiac evaluations using ultrasound were not 

yet performed routinely.16-19 In a literature review, we found only two publications in 

English language with similar goal to our study, that is to evaluate presence of 

abdominal malformations in patients with CHD through AUS.11,12 In contrast, our 

study is the unique in that all CHD patients underwent AUS, high resolution 

karyotype and FISH for detection of microdeletion 22q11.2, and all have been 

examined by a clinical geneticist (Table 4).7,10-12,20-32  
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Regarding age, our case and control subjects differ clinically as expected. 

The cases with CHD, precisely because of this comorbidity, tended to have more 

severe disease than those who do not exhibit this problem and are therefore were 

assessed earlier. The Pediatric ICU, where the study was conducted, is a regional 

referral center for cardiac diseases, thus patients with CHD originate mostly from 

the countryside towns of the state of Rio Grande do Sul. The control subjects, 

however, were represented mainly by residents in the same city of the hospital 

(Porto Alegre). 

In our case-control study, we found an association between CHD and 

abnormalities with clinical significance identified through AUS (12.2% in cardiac 

patients and 5.2% in controls, p= 0.009). This lower frequency of abdominal 

abnormalities, compared to the study of Gonzalez et al,11 could be due to the fact 

that our patient cohorts were not restricted to newborns and also that all subjects 

underwent AUS, regardless of clinical suspicion. In the study of Muragasu et al,12 

the patients were submitted only to the ultrasound study of the urinary tract, and 

11.9% clinically significant abnormalities were found. Most of the other studies that 

described extracardiac malformations in patients with CHD did not indicate which 

methods were used to detect abdominal abnormalities, and were based 

retrospectively through review of patient records (Table 4).20,23,26,29,32  

Renal anomalies were the most common abdominal malformations of our 

study, being found in 10.4% of cases. The urinary tract malformations were also 

more prevalent in the study of Gonzalez et al.11 Genitourinary tract abnormalities 

were found from 7.4 to 15.1% of patients with CHD in different series20,22,26,28 and 

in 15.2% of live births and in 25.3% of stillbirths in the study of Amorim et al.30 

Kramer et al,21 using urogram, found 8.9% of upper urinary tract abnormalities in 

302 patients with CHD. 

Murugasu et al,12 in similarity with us, noted that none of the children with 

CHD had symptoms of abdominal disease at the moment of the diagnosis through 

the AUS. In the study of Kramer et al,21 symptoms of the urinary tract abnormalities 

detected were also referred in only one patient. Thus it is important the 

investigation especially of renal malformations before cardiac surgery, even in 
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asymptomatic patients.12 However, we cannot exclude the possibility that patients 

with symptomatic and more severe abdominal abnormalities did not survive 

enough to arrive to the hospital for evaluation. 

In our study we found a significant frequency (p=0.0006) of clinically relevant 

abdominal malformations detected by AUS in cardiac patients with syndromic 

appearance in relation to the controls, demonstrating the importance of physical 

examination performed by a clinical geneticist on the suspicion of occurrence of 

malformations in other organs or systems. There are studies classifying patients 

into syndromic or not (Table 4), but those usually have not described who 

performed such classification, or which criteria were used. The frequency of 

syndromic patients described in the literature ranged from 1 to 23%, compared to 

33.5% in our study.23,30 Probably, different clinical criteria and other factors such as 

patient age could play a role in those differences. Kramer et al21 pointed that the 

recognition of minor malformations may serve as indicator of altered 

morphogenesis in general and may constitute valuable clue in the diagnosis of 

specific patterns of malformations. 

Additionally, we found a statistically significant association between 

malformations detected by AUS and patients with congenital abnormalities others 

than cardiac and abdominal (26.2%, p= 0.003). Similarly, Murugasu et al12 found 

abdominal malformations in 39.1% of CHD patients with additional malformations 

who underwent ultrasound of the urinary tract and in 4.7% of cardiac patients 

without other obvious abnormalities, a difference that was statistically significant. 

Regarding the types of CHD, none of the subgroups in our sample showed 

significant association with the presence of clinically relevant abdominal 

alterations. In contrast, Gonzalez et al11 found that the group with septal defects 

had a chance 3.7 times higher than the other CHD patients in presenting an 

abnormal AUS. However, only the patients with suspicion of an abdominal 

abnormality underwent to the AUS and children with ventricular septal defect were 

the least likely to have undergone such examination. Güçer et al28 found an 

association of gastrointestinal and genitourinary abnormalities with conotruncal 

CHDs. However, they conducted a retrospective study of autopsies in which the 
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gastrointestinal and genitourinary abnormalities detected were not limited to the 

abdomen, as they also described abnormalities in the esophagus and even 

hypospadias.28 Our sample, however, consisted of patients survivors of their birth, 

in opposition to autopsies studies where more severe and multiple anomalies are 

expected to be more frequent.  

We did not observe an association between chromosomal abnormalities 

identified by karyotyping and clinically relevant abdominal abnormalities detected 

through the AUS. This approach has not been assessed in the literature. However, 

our result suggests that chromosomal alterations themselves may be not enough 

to predict the presence of an abdominal malformation, ie, many patients with 

normal karyotype also present these defects. The frequency of chromosomal 

abnormalities described among the studies ranged from 2.6 to 14.6% (usually 

around 9%), and the value found in our cohort was 14.6% (Table 4).7,10,20-

25,27,28,31,32 However, as pointed before, our study was the only one to perform 

karyotypical analysis in all patients.  

Two of the four patients with the 22q11.2 microdeletion syndrome had 

clinically significant abnormality by AUS, representing 10% of the CHD patients 

with a clinically relevant abdominal abnormality. It is known that, among the 

variable clinical features of this syndrome, renal malformations are common 

findings.13,33-35 The frequency of 22q11.2 microdeletion observed in our cohort was 

2.4% and the value described in other studies was 0.7%. However, as indicated 

before, our study was the only one to perform FISH analysis for microdeletion 

22q11.2 in all patients (Table 4).31,32 

In our sample, there was 1 death (5%) during hospitalization of the patients 

with CHD and clinically significant abnormality in AUS, while 4 deaths (2.8%) 

occurred in the sample of CHD with normal AUS. In the study by Meberg et al,10 

mortality was significantly higher in patients with CHDs with associated disorders 

(29%), compared to those with CHD alone (6%, p< 0.0001). In addition, more 

patients with extracardiac malformations underwent therapeutic procedures (45%) 

than those with CHD alone (27%, p< 0.0001).10  
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Patients with CHD and malformation detected by AUS showed, in our study, 

the double of hospital stay, compared with children with CHD alone. It is known 

that polymalformed patients require more intensive care, suffer more complications 

and more surgeries, presenting also a worse prognosis.10,26  

Gonzalez et al11 found that 36.6% of the patients with CHD had at least one 

significant defect identified by AUS. Taking into account that they studied only 

children with suspected abnormalities and that the AUS had a cost of US$ 866, 

they had a cost of approximately US$ 2,363.5 to diagnose a child with an 

abdominal malformation with clinical significance.11 However, in our country, the 

cost to find an abnormality with clinical significance in the abdomen, by performing 

an AUS, was estimated in US$ 175.81, if the examination is performed by the 

SUS. This system offer health assistance to all population, differently from other 

countries, as United States, where the health is obtained especially through the 

private sector. However, regardless of the country where this non-invasive 

screening with AUS is performed, it is still cheaper than treating the complications 

of renal malformations. 

The main cause of chronic kidney disease in children is malformations of the 

urinary tract.36 Thus, early diagnosis of renal malformations, the most frequent in 

our sample of patients with CHD and in some studies in literature, could prevent or 

delay progression to end-stage renal disease.37,38 Chronic kidney disease is more 

deleterious in childhood and the treatment is more complex and expensive, 

requiring the use of drugs like growth hormone, in addition to dialysis, 

transplantation and hospitalization.39-42  

 

Conclusion 
This study detected that patients with CHD have increased frequency of 

abdominal abnormalities identified by abdominal US, regardless of presenting 

other extracardiac malformations or syndromes. This finding suggest that it is valid 

to screen by US all children with CHD, even those who do not have abdominal 

symptoms, because the procedure is not invasive and has a good sensitivity when 

compared to other methods.43,44 Moreover, the cost for abdominal US is much 
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lower than the costs to treat comorbidities arising from complications of late 

diagnoses of abdominal malformations, such as end stage renal disease in 

childhood. In health care facilities where screening for all CHD patients might not 

be available, an evaluation by a clinical geneticist could be an option. 
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   Table 1. Demographic characteristics of the sample 
 

Characteristics Groups  

 Cases 
(n=164) 

Controls 
(n=328) 

P 

Age* (months) 8.4 (1.25 – 41.9) 71.5 (23.8 – 106.8) < 0.001 
Sex (n=164) (n=328) 0.873 

Male 89 (54.3%) 182 (55.5%)  
Female 75 (45.7%) 146 (44.5%)  

Origin (n=164) (n=290) < 0.001 
       Porto Alegre 26 (15.9%) 149 (51.4%)***  

Cities close to Porto Alegre 39 (23.8%) 115 (39.7%)***  
Countryside towns of the RS** 89 (54.3%)*** 24 (8.3%)  
Other states in Brazil 10 (6.1%)*** 2 (0.7%)  

 

     * Median (P25-P75).    

     ** RS: State of Rio Grande do Sul.  

     *** Statistically significant by test of adjusted residuals (p <0.05). 
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Table 2. Types of congenital heart disease and results of abdominal ultrasound 
 

Types of cardiac 
malformations* 

Abnormalities with 
 clinical meaning 

n (%) 

Variant of normality  
n (%) 

Normal 
n (%) 

TOTAL 

VSD 6 (22.2) - 21 (77.8) 27 

AVSD 4 (23.5) 1 (5.9) 12 (70.6) 17 

TOF 3 (21.4) - 11 (78.6) 14 

CoAo 2 (11.1) - 16 (88.9) 18 

PDA 1 (9.1) 1 (9.1) 1 (9.1) 11 

TGA 1 (10) - 9 (90) 10 

Tricuspid atresia 1 (25) - 3 (75) 4 

Ebstein anomaly 1 (33.3) - 2 (66.7) 3 

Truncus arteriosus 1 (33.3) - 2 (66.7) 3 

ASD - 2 (6.7) 28 (93.3) 30 

HLH - 1 (16.7) 5 (83.3) 6 

PA+VSD - 1 (25) 3 (75) 4 

PA+IS - - 3 (100) 3 

DORV - - 3 (100) 3 

Subaortic ring - - 3 (100) 3 

TAPVR - - 2 (100) 2 

Double Aortic Arch - - 1 (100) 1 

Aortic stenosis - - 1 (100) 1 

DOLV - - 1 (100) 1 

Cor triatriatum - - 1 (100) 1 

Anomalous coronary artery - - 1 (100) 1 

Mitral insufficiency - - 1 (100) 1 

TOTAL 20 6 138 164 
 

*VSD: ventricular septal defect; AVSD: atrioventricular septal defect; TOF: tetralogy of Fallot; CoAo: coarctation of the aorta; 

PDA: patent ductus arteriosus; TGA: transposition of great arteries; ASD: atrial septal defect; HLH: hypoplastic left heart; 

PA+VSD: pulmonary atresia with ventricular septal defect; PA+IS: pulmonary atresia with intact septum; DORV: double outlet 

right ventricle; TAPVR: total anomalous pulmonary venous return; DOLV: double outlet of left ventricle.  
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Table 3. Results of abdominal ultrasound 
 

CASES CONTROLS  

 

 RESULTS OF THE ULTRASOUND 

Normal KTP* 

and FISH*  
+21* +18* XXX* dup(17p)* add(18p)* 22q11DS*  

NORMAL 117 16 1 1 1 1 1 304 

ABNORMAL 19 4 0 0 0 0 3 24 

Variant of normality 4 1 - - - - 1 7 

  Asymmetric kidneys 2 1 - - - - - 5 

  Accessory spleen 2 - - - - - 1 - 

  Spleen with single cyst - - - - - - - 1 

  Liver cyst - - - - - - - 1 

  With clinical significance 15 3 0 0 0 0 2 17 

      Mild distension of the renal pelvis 4 2 - - - - - 6 

     Moderate dilatation of the collecting     

system 
2 - - - - - 1 1 

      Multicystic kidney 2 1 - - - - - - 

      Duplication of the renal pelvis 2 - - - - - - 5 

      Ectopic kidney 1 - - - - - - 3 

      Unilateral renal agenesis - - - - - - 1 - 

      Renal hypoplasia  1 - - - - - - - 

      Prominenci of the renal pyramids - - - - - - - 1 

      Situs inversus abnominalis 2 - - - - - - - 

      Multiloculated gallbladder 1 - - - - - - 1 

TOTAL 136 20 1 1 1 1 4 328 

 
*KTP: karyotype by high resolution GTG-banding; FISH: fluorescent in situ hybridization; +21: free trisomy of chromosome 21; +18: free trisomy of 

chromosome 18; XXX: free trisomy of chromosome X; dup(17p): duplication of the short arm of chromosome 17; add(18p): additional chromosomal 

material on the short arm of chromosome 18; 22q11DS: 22q11.2 deletion syndrome.     
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Table 4. Studies about congenital heart diseases and extracardiac malformations described in the literature. 
 

 

Author and 
year of 

publication 
 

Ferencz  

et al20  
(1987) 

Kramer  

et al21  
(1987) 

Stoll  

et al22 

 (1989) 

Murugasu  

et al12  
(1990) 

Pradat23  
(1997) 

Grech and

 Gatt7 

 (1999) 

Bosi  

et al24 

 (2003) 

Calzolari  

et al25  
(2003) 

Eskedal  

et al26  
(2004) 

Stephensen 

et al27 

(2004) 

Güçer 

et al28 

(2005) 

Wojtalik  

et al29 

(2005) 

Meberg  

et al10  
(2007) 

Amorim  

et al30 

 (2008) 

Gonzalez 

et al11 

(2009) 

Dilber and 

Malčić31  
(2010) 

Miller 

et al32 

(2011) 

Present 
study 

 Design R P P P R R R R R R R R P R R R R R 

Period  1981-84 1981-82 1979-86 ND  1981-90 1990-94  1980-00 1980-94 
 

1990-99 1990-99  1977-02 1997-02 1982-05 ND  1998-07 2002-07 1968-05  2005-06 

Place USA German France Singap Sweden Malta Italy Italy Norway Iceland Turkey Poland Norway Brazil USA Croatia USA Brazil 

N 1,494  1,016 801 109  2,618 231  2,442 1,549  3,527 740 305  1,856 662  352 223  1,480 7,984  164  

Age 95% < 1 
year  

Up to 16 
years 

ABOs, 
LBs and 

SBs* 

2 weeks 
to 20 
years  

Up to 1 
year  

Up to 1 
year 

Up to 2 
years 

Up to 5 
days - 

LBs and 
SBs 

Children Children 1 day to 
16 years 
- AUTs 

Children Newb  Newb – 
LBs and 

SBs 

Newb Newb  ABOs, 
LBs and 

SBs 

1 day to 
12 years  

Cardiological 
diagnosis  

ECHO, 
CAT, SUR 

or AUT 

PE, 
ECHO, 

CAT 

ECHO, 
CAT, SUR 

or AUT 

CAT  ECHO, 
CAT, SUR 

or AUT 

ECHO, 
CAT, SUR 

or AUT 

PE, 
ECHO, 

CAT, SUR 
or AUT 

ECHO, 
SUR or 

AUT 

ECHO, 
CAT, SUR 

or AUT 

ECHO, CAT, 
AUT 

AUT ECHO ECHO, 
AUT 

ECHO, 
AUT 

ECHO  PE, ECG, 
XR, 

ECHO, 
CAT, SUR 

or AUT 

PE, 
ECHO, 

AUT 

ECHO, 
CAT, SUR 

Controls + - + - - - - - - - - - - + - - - + 

Diagnosis of 
abdominal 

malformation 

Review 
medical 
records 

and 
interview 

Urogram 
and 

review 
medical 
records 

ND Urinary 
tract   
US 

Review 
medical 
records 

Review 
medical 
records 

ND Review 
medical 
records 

Review 
medical 
records 

Review 
medical 
records 

AUT Review 
medical 
records 

ND ND Abdom 
US 

ND ND Abdom 
US 

Patients who 
underwent 
abdom US 

ND ND ND All 
(urinary 

tract US) 

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Clinical 
suspi-
cion 

ND ND All 

% abdominal 
abnormalities 

UR UR UR 11.9 UR UR UR UR UR UR UR UR UR UR 36.6 UR UR 12.2 

Syndromic 
classification 

+ + + ND + + + + ND + + ND + +  ND + + + 

Evaluation by 
a clinical 
geneticist 

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Review 
medical 
records 

+ 

% Patients 
who underwent 

KTP 

ND ND 19.1 ND ND ND ND 19.4 ND ND 5.2 ND ND ND 70.9 ND ND 100 

% cromossom 
abnormalities  

12.5 
 

5.5 9 ND 12.3  9 9.1 9.8 ND 4.9 2.6 ND 7.9 ND ND 7.3 9.2 14.6 

FISH 22q11 - - - - - - ND - ND - ND - ND ND ND Some Some All cases 

% del 22q11 - - - - - ND ND - ND - ND - ND ND ND 0.7 0.7 2.4 
 

R: retrospective; P: prospective; ND: not described; USA: United States of America; German: Germany; Singap: Singapore; N: number of patients;  

ABOs: abortions; LBs: live born infants; SBs: stillbirths; AUTs: autopsies; Newb: newborns; 

ECHO: echocardiography; CAT: catheterization; SUR: surgery; AUT: autopsy; PE: physical examination; ECG: electrocardiogram; XR: chest X-ray; +: present; -: absent;  

Urogram: postangiographic urogram; US: ultrasound; abdom: abdominal; UR: unrealized; KTP: karyotype; chromosom: chromosomal; FISH: fluorescent in situ hybridization; del: deletion. 
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Figure 1. Time of diagnosis of CHD of the cases. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72

 4. Considerações finais 

 O presente estudo é oriundo de um projeto maior intitulado “Incidência e 

caracterização clínica de pacientes com cardiopatia congênita que internam 

na Unidade de Tratamento Intensivo Cardiológica do Hospital da Criança 

Santo Antônio e detecção da síndrome de deleção 22q11.2 através de exame 

de cariótipo sincronizado e de técnica de hibridização in situ fluorescente 

(FISH)”, aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) da UFCSPA 

(Parecer N° 153-06) e do CHSCPA (Carta Nº 004/06). Deste projeto maior já foram 

desenvolvidos diversos outros trabalhos e projetos, incluindo dissertações.  

 O Serviço de Cardiologia do HCSA/CHSCPA é referência no tratamento de 

cardiopatias congênitas, recebendo pacientes de todo o Brasil. Isto possibilita aos 

pesquisadores pertencentes ao Grupo de Pesquisa em Genética Humana da 

UFCSPA, de modo conjunto com àqueles do Serviço de Cardiologia, o acesso a um 

grande número de indivíduos afetados. 

 Assim, a equipe do Grupo de Pesquisa em Genética Humana/UFCSPA tem 

como pretensão manter os estudos sobre as cardiopatias congênitas, inclusive 

tornando-as uma linha de pesquisa permanente. A ampliação do conhecimento 

nesta área poder-se-á traduzir em melhorias tanto no manejo como na prevenção 

das cardiopatias congênitas.     
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 5. Anexos  
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 5.1. Protocolo de pesquisa 

 

 Protocolo de avaliação dos controles 

 

1. Ficha: C_______ 

2. Nome: ____________________________________________________ 

3. Sexo:   1. Masculino  2. Feminino 

4. Idade (em dias): ____________________________ 

5. Procedência: _______________________________ 

6. Hospital: 1. Internado  2. Ambulatorial                 3. Emergência 

7. Motivo da realização da ecografia abdominal: 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

8. Resultado da ecografia abdominal:     1. Normal    2. Alterada 

Se alterada, descrição da anormalidade: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Presença de anormalidades extracardíacas outras:      1. Sim        2. Não 

10. Se sim, quais? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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 5.2. Parecer do Comitê de Ética 
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 5.3. Apresentações resultantes do projeto de estudo 





 

FREQUÊNCIA E TIPOS DE MALFORMAÇÕES DETECTADAS PELA 

ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL EM CRIANÇAS COM CARDIOPATIA CONGÊNITA: 

UM ESTUDO TRANSVERSAL COM CONTROLE E ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO 

ROSA, Rosana Cardoso Manique
1
; ROSA, Rafael Fabiano Machado

1,2
; FLORES, José Antônio Monteiro

3
; 

GOLENDZINER, Eliete
3
; VARELLA-GARCIA,  Marileila

4
; VIEIRA, Ceres Andréia

5
; ZEN, Paulo Ricardo 

Gazzola
1,6

; PASKULIN, Giorgio Adriano
1,6

. 

(1) Programa de Pós-Graduação em Patologia, Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Porto 

Alegre, RS, Brasil; (2) Genética Clínica, Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV), Porto Alegre, RS, Brasil; (3) 

Serviço de Radiologia Pediátrica, Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA)/Complexo Hospitalar Santa Casa de Porto Alegre 

(CHSCPA), Porto Alegre, RS, Brasil; (4) Laboratório de Citogenética da Division Medical Oncology, University of Colorado 

Denver, Aurora, Colorado, EUA; (5) Instituto de Educação e Pesquisa, Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre, RS, Brasil (6) 

Genética Clínica, UFCSPA/CHSCPA, Porto Alegre, RS, Brasil. 

RESUMO  

TEMA: outros. TIPO DE ESTUDO: transversal com controle. OBJETIVOS: identificar a frequência e os 

tipos de malformações abdominais em crianças com e sem cardiopatia congênita (CC) e avaliar o custo-

benefício da triagem com ultrassom (US) abdominal em crianças com este defeito congênito. 

METODOLOGIA: os casos se constituíram de pacientes com CC internados pela primeira vez em uma 

unidade pediátrica de cuidados intensivos no Sul do Brasil e os controles de crianças sem CC submetidas 

ao US abdominal no mesmo hospital logo em seguida a cada caso. Todos os pacientes com CC foram 

submetidos ao US abdominal e aos exames de cariótipo de alta resolução e de hibridização in situ 

fluorescente (FISH) para microdeleção 22q11.2. Calculou-se também o custo-benefício de se realizar uma 

triagem com o US abdominal em crianças com CC. Os testes t-student, Mann-Whitney, Qui-quadrado e 

exato de Fisher (considerando-se p<0,05) foram utilizados na análise estatística. RESULTADOS: O US 

identificou malformações com significado clínico em 12,2% dos casos e em 5,2% dos controles 

(p=0,009), com um poder de significância de 76,6%. A principal malformação com significado clínico 

encontrada foi a renal (10,4% nos casos e 4,9% nos controles) (p=0,034). No Brasil, no Sistema Único de 

Saúde, o custo de um exame de US abdominal é de 21,44 dólares. Desta forma, o custo para a 

identificação de uma malformação com significado clínico em um paciente portador de CC é de 175,81 

dólares (alterações abdominais com significado clínico foram observadas em uma em cada 8,2 crianças). 

CONCLUSÕES: Os pacientes com CC apresentam uma frequência significativa de malformações 

abdominais detectadas pelo US abdominal. O custo da triagem para estes defeitos é muito menor que os 

gastos das complicações do diagnóstico tardio das malformações abdominais, como a doença renal 

terminal, o que justificaria a realização de tal exame.   

Palavras-chave: Cardiopatias congênitas. Ultrassom abdominal. Malformações renais. Anormalidades 

extracardíacas. Custo-benefício. 
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O que se sabe sobre este assunto 

Malformações extracardíacas, tais como as abdominais, associadas ou não a 

síndromes genéticas, têm sido observadas em 7-50% dos casos de doenças 

cardíacas congênitas e trazem um risco maior de comorbidade e mortalidade, o que 

também faz com que a cirurgia cardíaca seja mais arriscada. 

 

O que este estudo adiciona 

Pacientes com defeitos cardíacos congênitos apresentam uma frequência 

significante de anormalidades abdominais detectadas por ultrassom. O custo da 

triagem desses defeitos é menor que o custo para o tratamento das complicações 

do diagnóstico tardio de malformações abdominais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Resumo 

Objetivo: Identificar a frequência e os tipos de malformações abdominais em 

crianças com e sem cardiopatia congênita e avaliar o custo-benefício da triagem 

com ultrassom (US) abdominal em crianças com este defeito congênito. 

Métodos: Foi realizado um estudo transversal com controle, no qual os casos se 

constituíram de pacientes portadores de cardiopatia congênita internados pela 

primeira vez em uma unidade pediátrica de cuidados intensivos no Brasil e os 

controles de crianças sem cardiopatia submetidas ao US abdominal no hospital logo 

em seguida a cada caso. Todos os pacientes com cardiopatia foram submetidos ao 

US abdominal, ao exame de cariótipo de alta resolução por bandas GTG e de 

hibridização in situ fluorescente (FISH) para a microdeleção 22q11.2.  

Resultados: O US identificou malformações com significado clínico em 12,2% dos 

casos e em 5,2% dos controles (p=0,009), com um poder de significância de 76,6%. 

A principal malformação com significado clínico encontrada foi a renal (10,4% nos 

casos e 4,9% nos controles) (p=0,034). No Brasil, no Sistema Único de Saúde, o 

custo de um exame de US abdominal é de 21,44 dólares. Desta forma, o custo para 

a identificação de uma malformação com significado clínico em um paciente 

portador de cardiopatia congênita é de 175,81 dólares (alterações abdominais com 

significado clínico foram observadas em uma em cada 8,2 crianças).  

Conclusões: Os pacientes com cardiopatia congênita apresentam uma frequência 

significativa de malformações abdominais detectadas pelo US abdominal, um 

método diagnóstico de baixo custo, não invasivo e com boa sensibilidade. O custo 

da triagem para estes defeitos é muito menor que os gastos das complicações do 



 
 

diagnóstico tardio das malformações abdominais, como a doença renal terminal, o 

que justificaria a realização de tal exame.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Introdução 

 A doença cardíaca congênita é considerada a malformação congênita mais 

prevalente, chegando à cerca de 40% de todos os defeitos congênitos.1-4 As 

cardiopatias congênitas graves e moderadamente graves, que irão necessitar de 

cuidados intensivos e cirúrgicos mais complexos e que apresentarão maior 

comorbidade neurológica no pós-operatório, perfazem cerca de 3 a 6 a cada 1.000 

nascido-vivos.2,5,6 

 As malformações extracardíacas, como as abdominais e/ou associadas a 

síndromes genéticas, observadas em 7 a 50% dos casos de cardiopatia congênita, 

trazem também um maior risco de comorbidade e mortalidade, tornando a cirurgia 

cardíaca mais arriscada.3,7-11 Esses pacientes podem necessitar, além disso, de 

procedimento cirúrgico ou intensivo clínico independentemente da doença 

cardíaca.7  

 Poucos estudos têm discutido a importância e o custo-benefício da triagem 

de crianças portadoras de cardiopatia congênita à procura de anormalidades 

extracardíacas por meio de exames complementares como o ultrassom (US) 

abdominal, sendo que existem poucos deles diretamente avaliando essa 

abordagem.11,12 

 Assim, devido à limitada informação disponível, decidimos investigar uma 

amostra de pacientes portadores de cardiopatia congênita submetidos ao US 

abdominal em um hospital regional de referência do Brasil, procurando identificar a 

frequência e os tipos de malformações abdominais associadas. Adicionalmente, 

avaliamos o custo-benefício da triagem com esse exame de imagem abdominal em 

crianças com malformação cardíaca. 



 
 

Métodos 

A amostra 

 Neste estudo transversal com controle, os casos foram constituídos pelos 

pacientes portadores de cardiopatia congênita e os controles por aqueles sem sinal 

clínico ou evidência desta malformação. Os casos constituíram-se de 164 pacientes 

portadores de cardiopatia congênita, hospitalizados pela primeira vez em uma 

unidade de tratamento intensivo (UTI) Cardiológica de um hospital pediátrico. Em 

todas as crianças, US abdominal, cariótipo de alta resolução por bandas GTG (550 

bandas) e técnica de hibridização in situ fluorescente (FISH) para microdeleção 

22q11 foram realizados com sucesso. Os pacientes foram também classificados 

quanto ao tipo anatômico de cardiopatia congênita, tomando-se como base o 

defeito cardíaco principal, em defeitos septais, cianóticos, complexos e 

conotruncais, por um único cardiologista. Estas divisões levaram em conta os 

resultados da avaliação ecocardiográfica e do cateterismo/cirurgia. Dentro da sua 

avaliação clínica, estes pacientes foram também submetidos ao US abdominal.  

 Os indivíduos do grupo controle corresponderam, respectivamente, aos dois 

pacientes, sem sinais clínicos ou evidência de malformação cardíaca, submetidos 

ao exame de US logo a seguir aos indivíduos portadores de cardiopatia congênita 

(casos) no Serviço de Radiologia do nosso hospital. Estes foram identificados 

através do sistema de registro, utilizado para agendamento e realização dos laudos 

dos exames. Foram excluídos os pacientes com dados clínicos incompletos ou com 

cirurgia abdominal prévia ao US em estudo.  

 

 



 
 

Protocolo 

 Um protocolo clínico padrão foi aplicado aos casos visando à coleta de dados 

como sexo, idade e etnia dos pacientes; procedência; motivo da internação na UTI; 

tipo de cardiopatia congênita, tempo de internação na UTI e ocorrência de óbito 

durante a internação nesta unidade. A seguir, estes pacientes também foram 

avaliados por um geneticista clínico com o objetivo de determinar a presença de 

aspecto sindrômico ou não (determinado com base nas dismorfias e nas demais 

alterações verificadas ao exame físico, sem o conhecimento prévio do tipo de 

defeito cardíaco e a presença de anormalidades extracardíacas identificadas 

através de outros exames complementares).14 Os pacientes foram divididos em 4 

categorias: portadores de síndrome clássica, síndrome não definida, cardiopatia 

associada a dismorfias e cardiopatia isolada. Anormalidades extracardíacas (além 

daquelas detectadas no ultrassom abdominal), quando presentes, foram também 

anotadas. 

 As informações referentes aos controles foram coletadas junto ao Serviço de 

Radiologia e ao arquivo médico do mesmo hospital, com o preenchimento de um 

protocolo padrão. Estes dados consistiram de idade e sexo dos pacientes; sua 

procedência; motivo para realização do US abdominal; origem da solicitação deste 

exame (internação hospitalar, emergência ou ambulatório) e seu resultado. A 

confirmação da ausência de sinais clínicos ou evidência de malformação cardíaca 

foi realizada junto aos prontuários médicos dos pacientes. 

 Os exames de US abdominal tanto no grupo dos casos como no dos 

controles foram realizados por dois médicos radiologistas pediátricos. As 

anormalidades abdominais detectadas nos pacientes foram divididas de acordo com 



 
 

a sua gravidade, baseando-se nos critérios adotados por Czeizel15 em alterações 

com significado clínico e alterações menores, consideradas variantes da 

normalidade, que não são clinicamente relevantes. 

 O estudo foi aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa da nossa 

universidade e do nosso hospital. 

 

Processamento dos dados e análise estatística 

 Os dados obtidos, tanto do grupo dos casos como dos controles, foram 

inseridos em planilhas dos programas Excel 6.0 e analisados utilizando o programa 

SPSS versão 12.0 para Windows. Para comparar as proporções, o teste Qui-

Quadrado de Pearson ou o exato de Fischer foram aplicados. Para comparar as 

médias entre os grupos com e sem cardiopatia congênita, foi aplicado o teste t-

student para amostras independentes. Em caso de assimetria, o teste de Mann-

Whitney foi utilizado. A medida de efeito utilizada foi o odds ratio com intervalo de 

confiança de 95%. Foram considerados significativos valores de p<0,05, para um 

intervalo de confiança de 95%. 

 Ainda dentro da análise, fez-se uma avaliação do custo-benefício da 

realização do exame de US abdominal como método de triagem entre os pacientes 

com cardiopatia congênita, levando em conta o custo do exame dentro do Sistema 

Único de Saúde (SUS), o sistema público brasileiro de saúde do qual advém a 

maioria dos pacientes da amostra. 

 

Resultados 

Dados gerais 



 
 

 Entre os pacientes com cardiopatia congênita, 54,2% eram do sexo 

masculino, com idades variando de 1 dia a 150 meses (mediana de 8 meses). Já 

entre os controles, 55,5% eram masculinos e a idade oscilou entre 15 dias e 193 

meses (mediana de 71 meses). A diferença entre as idades dos dois grupos foi 

estatisticamente significante (p<0,001). A maior parte dos casos era advinda do 

interior do Estado (54,3%), enquanto que, dos controles, a maioria foi procedente da 

cidade do hospital onde o trabalho foi realizado (51,4%) (Tabela 1).  

 Os pacientes com cardiopatia congênita foram classificados, exclusivamente 

pelo exame físico, em portadores de síndrome clássica (21,3%), síndrome não 

definida (12,2%), cardiopatia associada a dismorfias (65,9%) e cardiopatia isolada 

(0,6%). Assim, 33,5% das crianças apresentavam aspecto sindrômico. O principal 

defeito anatômico cardíaco observado foi o defeito do septo atrial (18,3% dos 

casos) e a comunicação interventricular (16,5%) (Tabela 2). Oitenta e cinco 

pacientes (51,8%) apresentavam defeito do tipo septal, 53 (32,3%) cardiopatia 

cianótica, 52 (31,7%) malformação cardíaca complexa e 39 (23,8%) malformação 

conotruncal.  

 O momento do diagnóstico da cardiopatia congênita ocorreu, principalmente, 

no período perinatal (54,1% dos casos), e somente 9,4% tiveram diagnóstico no 

período pré-natal (Figura 1). Desses pacientes com cardiopatia, 42 (25,6%) 

apresentaram outras malformações congênitas maiores além da cardíaca e 

abdominal e 24 (14,6%) apresentaram alteração no exame de cariótipo de alta 

resolução. O diagnóstico mais comum, entre as cromossomopatias, foi a trissomia 

do 21 (síndrome de Down) (83,3%). Quanto ao exame de FISH para microdeleção 

22q11, quatro pacientes apresentaram essa alteração (2,4%). (Tabela 3).  



 
 

 Em relação ao local de solicitação do US abdominal dos pacientes sem 

cardiopatia, 43,3% foram realizadas ambulatorialmente, 29,6% na emergência e 

27,1% na internação hospitalar. Os principais motivos de solicitação desse exame 

foram dor abdominal em 36% dos pedidos, suspeita de alteração do trato urinário 

em 16,5%, suspeita de processo infeccioso em 14,7%, suspeita de neoplasia em 

12,5% e suspeita de doença do refluxo gastroesofágico em 11,8%. Em 56 dos 328 

pacientes controles, o motivo da realização do exame não pôde ser identificado.  

    

Resultados do US abdominal 

 O US abdominal identificou malformações em 15,9% dos pacientes 

portadores de cardiopatia congênita e em 7,3% dos controles, sendo essa diferença 

estatisticamente significativa (p=0,005). Todos os pacientes com cardiopatia 

congênita apresentaram alterações assintomáticas. Quanto aos defeitos com 

significado clínico, 12,2% dos casos e 5,2% dos controles apresentaram essa 

alteração no US abdominal (p=0,009), com poder de significância de 76,6%. A 

principal malformação com significado clínico encontrada por meio do US abdominal 

foi a renal (10,4% nos casos e 4,9% nos controles) (p=0,034). (Tabela 3). 

 Em relação às malformações com significado clínico identificadas pelo US 

abdominal, elas foram encontradas em 20% dos pacientes do grupo com 

cardiopatia congênita e aspecto sindrômico e em 8,3% dos cardiopatas não 

sindrômicos, não apresentando diferença estatística significativa (p=0,055). 

Contudo, quando comparamos a frequência de malformações abdominais com 

significado clínico do grupo com cardiopatia congênita e aparência sindrômica com 

os controles (5,2%), verificamos uma associação muito importante (p=0,0006). Além 



 
 

disso, anormalidades clinicamente significativas foram encontradas em 26,2% dos 

pacientes com cardiopatia congênita que tinham outras malformações maiores 

extracardíacas diferentes das observadas no US abdominal e em 7,4% dos 

pacientes com cardiopatia congênita sem essas anormalidades maiores (p=0,003). 

 Malformações abdominais com significado clínico detectadas pelo US foram 

identificadas em 10 de 74 (13,5%) crianças com defeito cardíaco de septo, em 7 de 

53 (13,2%) com cardiopatia congênita cianótica, em 5 de 39 (12,8%) com 

cardiopatia conotruncal, e em 7 de 52 (13,5%) com cardiopatia complexa. Não 

houve diferença estatisticamente significativa entre cada grupo de pacientes com 

cardiopatia e o restante da amostra.  

 Ocorreram 5 óbitos durante a internação entre os pacientes com cardiopatia. 

Destes, um apresentava malformação abdominal com significado clínico, detectada 

pelo US. A mediana de tempo de internação na UTI dos cardiopatas sem 

malformações abdominais foi de 3 dias (1 – 73 dias), enquanto que, entre aqueles 

com anormalidades detectadas pelo US abdominal, foi de 6 dias (1 – 95 dias), com 

diferença estatisticamente significativa (teste de Mann-Whitney; p=0,041). 

 

Análise de custo-benefício 

 No Brasil, no SUS, o custo de um US abdominal é de cerca de 21,44 dólares. 

Em 20 dos 164 pacientes com cardiopatia congênita, o US abdominal evidenciou 

malformações com significado clínico, ou seja, em uma a cada 8,2 crianças. 

Portando, o custo para se identificar um paciente com alteração abdominal com 

significado clínico entre indivíduos com cardiopatia congênita seria de 175,81 

dólares. 



 
 

Discussão 

 Estudos realizados antes dos anos 80, avaliando a presença de 

anormalidades extracardíacas em pacientes com cardiopatia congênita, 

apresentavam limitações importantes. Eles foram desenvolvidos em uma época em 

que as avaliações cardíacas e extracardíacas utilizando US não eram ainda 

realizadas rotineiramente.16-19 Em nossa revisão bibliográfica, encontramos 

somente dois artigos em língua inglesa similares ao presente trabalho, avaliando a 

presença de malformações abdominais em pacientes com cardiopatia congênita 

através do US.11,12 Em contrapartida, nosso estudo é o único em que todos os 

cardiopatas foram submetidos ao US abdominal, ao exame de cariótipo de alta 

resolução e ao FISH para pesquisa de microdeleção 22q11.2, além de todos terem 

sido examinados por um geneticista clínico (Tabela 4).7,10-12,20-32 

 Quanto à idade, nossos pacientes com e sem cardiopatia congênita diferiram 

clinicamente como esperado. As crianças com cardiopatia congênita, justamente 

por essa comorbidade, tendem a ter doença mais severa em relação às que não 

apresentam esse problema, sendo por isso avaliadas/internadas mais 

precocemente. Os pacientes com cardiopatia congênita foram originários, em sua 

maioria, do interior do Estado, pois a UTI Pediátrica, na qual foi realizado o estudo, 

é um centro de referência regional em doenças cardiológicas. Os controles, em 

contrapartida, foram representados, principalmente, por crianças residentes na 

mesma cidade do hospital.  

 Em nossa amostra, houve associação entre cardiopatia congênita e 

malformações abdominais com significado clínico identificadas através do US 

abdominal (12,2% nos cardiopatas e 5,2% nos controles, p=0,009). Encontramos, 



 
 

em nosso estudo, uma frequência menor de malformações abdominais, quando 

comparado ao estudo de Gonzáles e cols.,11 pois nossos pacientes não se 

restringiram apenas a recém-nascidos e todos foram submetidos ao US abdominal, 

independentemente de suspeita clínica. No estudo de Murugasu e cols.,12 os 

pacientes foram submetidos somente ao estudo de ultrassom do trato urinário, e 

foram encontradas anormalidades clinicamente significativas em 11,9% dos 

pacientes. A maioria dos estudos que descreveu malformações extracardíacas em 

pacientes com cardiopatia congênita não indicou que métodos foram usados para 

detectar anormalidades abdominais, e foi realizada retrospectivamente por meio da 

revisão de prontuários dos pacientes (Tabela 4).20,23,26,29,32 

 Anomalias renais foram as malformações abdominais mais comuns de nosso 

estudo, sendo encontradas em 10,4% dos casos. As malformações do trato urinário 

foram também mais prevalentes no estudo de Gonzalez e cols.11 Anormalidades do 

trato genitourinário foram encontradas em 7,4 a 15,1% dos pacientes com 

cardiopatia congênita em diferentes séries20,22,26,28 e em 15,2% dos nascidos vivos e 

em 25,3% dos natimortos no estudo de Amorim e cols.30 Kramer e cols.,21 usando 

urograma, encontrou 8,9% de anormalidades do trato urinário superior em 302 

pacientes com cardiopatia congênita. 

 Murugasu e cols.,12 em similaridade a nós, notou que nenhuma das crianças 

com cardiopatia congênita apresentava sintomas de doença abdominal no momento 

do diagnóstico por meio do US abdominal. No estudo de Kramer e cols.,21 sintomas 

de anormalidades detectadas no trato urinário foram referidos em somente um 

paciente. Assim, é importante a investigação, especialmente de malformações 

renais, antes da cirurgia cardíaca, mesmo em pacientes assintomáticos.12 No 



 
 

entanto, não podemos excluir a possibilidade de que os pacientes com 

anormalidades sintomáticas e mais severas não tenham sobrevivido o suficiente 

para chegarem ao hospital para avaliação.   

 Em nosso estudo, encontramos uma frequência significativa (p=0,0006) de 

malformações abdominais clinicamente relevantes, detectadas pelo US abdominal, 

em pacientes cardiopatas com aparência sindrômica, em relação aos controles, 

demonstrando a importância do exame físico realizado pelo geneticista clínico na 

suspeição de ocorrência de malformações em outros órgãos ou sistemas. Há 

estudos classificando os pacientes em sindrômicos ou não (Tabela 4), porém eles 

geralmente não descrevem quem realizou tal classificação, ou que critério foi usado. 

A frequência de pacientes sindrômicos descrita na literatura varia de 1 a 23%, 

comparado a 33,5% de nosso estudo.23,30 Provavelmente, diferentes critérios 

clínicos e outros fatores tais como idade do paciente, poderiam causar essa 

diferença. Kramer e cols.21 destacaram que o reconhecimento de malformações 

menores pode servir como indicador de morfogênese alterada em geral e pode 

constituir pista valiosa no diagnóstico de padrões específicos de malformações. 

 Além disso, encontramos associação estatisticamente significativa entre 

malformações detectadas pelo US abdominal e pacientes com anormalidades 

congênitas outras além da cardíaca e abdominal (26,2%, p= 0,003). Similarmente, 

Murugasu e cols.12 encontraram malformações abdominais em 39,1% dos pacientes 

com cardiopatia congênita e malformações adicionais que se submeteram ao US do 

trato urinário e em 4,7% dos pacientes com cardiopatia sem outras anormalidades 

aparentes, uma diferença que foi estatisticamente significativa. 



 
 

 Quanto aos tipos de cardiopatia congênita, nenhum dos grupos de nossa 

amostra apresentou diferença estatística significativa no tocante à presença de 

alterações abdominais clinicamente relevantes. Diferentemente, Gonzalez e cols.11 

verificaram que o grupo portador de defeitos septais apresentou 3,7 vezes maior 

chance de apresentar um US do abdome anormal que os outros cardiopatas. No 

entanto, no mesmo estudo, apenas os pacientes da amostra com suspeita de 

alguma alteração abdominal realizaram o US, e justamente as crianças com defeito 

do septo foram as que menos se submeteram a tal exame. No trabalho de Güçer e 

cols.,28 as anormalidades gastrointestinais e geniturinárias estiveram associadas 

aos defeitos cardíacos conotruncais. Contudo, Güçer e cols.28 realizaram um 

trabalho de autópsias retrospectivo, onde as anormalidades gastrointestinais e 

geniturinárias não se detinham apenas ao abdome, e incluíram também 

anormalidades do esôfago e até mesmo hipospádia. Além disso, em nossa 

pesquisa, a amostra dos pacientes consistiu de sobreviventes de suas 

malformações, ao contrário do trabalho de autópsias, em que o encontro de 

anomalias mais graves e múltiplas é mais frequente.  

 Não observamos associação entre anormalidades cromossômicas 

detectadas pelo cariótipo e anormalidades clinicamente relevantes identificadas 

pelo US abdominal. Essa abordagem não tem sido verificada na literatura. 

Entretanto, nossos resultados sugerem que alterações cromossômicas por si só 

podem não ser suficientes para predizer a presença de uma malformação 

abdominal, ou seja, muitos pacientes com cariótipo normal também apresentam 

esses defeitos. A frequência de anormalidades cromossômicas descrita entre os 

estudos varia de 2,6 a 14,6% (geralmente em torno de 9%), e o valor encontrado 



 
 

em nossa amostra foi 14,6% (Tabela 4).7,10,20-25,27,28,31,32 Contudo, como referido 

anteriormente, nosso estudo foi o único a realizar análise cariotípica em todos os 

pacientes.   

 Em relação aos 4 pacientes com microdeleção 22q11.2, dois apresentaram 

alteração com significado clínico pelo US abdominal, representando 10% dos 

cardiopatas com malformações abdominais clinicamente relevantes. Sabe-se que, 

na síndrome de deleção 22q11.2, há uma grande variabilidade de achados clínicos 

possíveis, sendo que as malformações renais são consideradas achados 

frequentes.13,33-35 A frequência de microdeleção 22q11.2 observada em nossa 

amostra foi de 2,4% e o valor descrito em outros estudos foi de 0,7%. No entanto, 

como ressaltado antes, nosso estudo foi o único a realizar a análise de FISH para 

microdeleção 22q11.2 em todos os pacientes (Tabela 4).31,32    

 Em nossa amostra, houve 1 óbito (5%) durante a internação no grupo dos 

pacientes com cardiopatia congênita e alteração com significado clínico no US 

abdominal. Contudo, entre os cardiopatas com US do abdome normal, houve 4 

óbitos (2,8%). No trabalho de Meberg e cols.,10 a mortalidade foi significantemente 

maior nos pacientes cardiopatas congênitos com desordens associadas (29%), 

comparado àqueles com cardiopatia isolada (6%; p<0,0001). Também mais 

pacientes com malformações extracardíacas submeteram-se a procedimentos 

terapêuticos (45%) em comparação aos com cardiopatia isolada (27%; p<0,0001).  

 Os pacientes com cardiopatia congênita e malformação detectada pelo US 

abdominal apresentaram, em nosso estudo, o dobro de permanência no hospital, 

comparado às crianças com cardiopatia isolada. Sabe-se que os pacientes 



 
 

polimalformados requerem cuidados mais intensivos, sofrem mais complicações e 

maior número de cirurgias, apresentando, também, um pior prognóstico.10,26   

 Gonçales e cols.11 encontrou que 36,6% dos pacientes com cardiopatia 

congênita apresentavam pelo menos um defeito congênito identificado pelo US 

abdominal. Levando-se em conta que eles estudaram somente crianças com 

suspeita de anormalidades e que o US abdominal valia 866 dólares, haveria um 

custo de cerca de 2.363,50 dólares para diagnosticar uma criança com 

malformação abdominal de significado clínico.11 Contudo, em nosso meio, o custo 

para se realizar um US abdominal em cada criança cardiopata para se encontrar 

uma malformação com significado clínico no abdome foi de 175,81 dólares, se o 

exame for realizado pelo SUS. Esse sistema oferece assistência à saúde de toda a 

população, diferentemente de outros países, como os Estados Unidos, onde a 

saúde é financiada especialmente pelo setor privado. Entretanto, 

independentemente do país onde essa triagem não invasiva com US abdominal 

seja feita, é ainda menos custosa que o tratamento das complicações de 

malformações renais.    

 A principal causa de doença renal crônica em crianças são as malformações 

do trato urinário.36 Assim, o diagnóstico precoce das malformações renais, as mais 

frequentes nos pacientes cardiopatas de nossa amostra e de alguns estudos 

descritos na literatura, poderia evitar ou retardar a evolução para doença renal em 

estádio final.37,38 A doença renal crônica é muito mais deletéria na infância e o 

tratamento é mais complexo e caro, necessitando o uso de medicamentos como o 

hormônio do crescimento, além de diálise, transplante e internações.39-42  

 



 
 

Conclusão 

 Este estudo demonstrou que os pacientes com cardiopatia congênita 

apresentam uma maior frequência de malformações abdominais, que podem ser 

detectadas pelo US abdominal, independentemente de possuírem outras 

malformações extracardíacas ou síndromes. Esse achado sugere ser válida a 

realização desse exame em todas as crianças com cardiopatia congênita, na forma 

de triagem, mesmo naquelas que não apresentem sintomas abdominais, visto que o 

procedimento não é invasivo e possui uma boa sensibilidade quando comparado a 

outros métodos.43,44 Além disso, o seu valor é extremamente menor que os custos e 

as comorbidades das complicações do diagnóstico tardio de malformações 

abdominais, como a doença renal terminal na infância. Nos locais de atendimento à 

saúde onde a triagem de pacientes com cardiopatia congênita não for disponível, 

uma avaliação pelo geneticista clínico poderia ser uma opção. 
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Table 1. Demographic characteristics of the sample.  
 

Characteristics Groups  

 Cases 
(n=164) 

Controls 
(n=328) 

P 

Age* (months) 8,4 (1,25 – 41,9) 71,5 (23,8 – 106,8) <0.001 

Sex (n=164) (n=328) 0,873 

Male 89 (54,3%) 182 (55.5%)  

Female 75 (45,7%) 146 (44,5%)  

Origin (n=164) (n=290) <0,001 

       Cidade do hospital 26 (15,9%) 149 (51,4%)**  

Cidades próximas à cidade do hospital 39 (23,8%) 115 (39,7%)**  

Interior do Estado 89 (54,3%)** 24 (8,3%)  

Outros Estados do Brasil 10 (6,1%)** 2 (0,7%)  
 

* Median (P25-P75).   ** associação estatisticamente significativa pelo teste dos resíduos ajustados 
(p<0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabela 2. Tipos de cardiopatia congênita e resultado da ultrassonografia abdominal. 
 

Tipos de alteração 
cardíaca* 

Alteração ultrassonográfica 
com significado clínico 

n (%) 

Variante da normalidade  

n (%) 

Sem alteração  

n (%) 

TOTAL 

CIV 6 (22,2) - 21 (77,8) 27 

DSAV 4 (23,5) 1 (5,9) 12 (70,6) 17 

TOF 3 (21,4) - 11 (78,6) 14 

CoAo 2 (11,1) - 16 (88,9) 18 

PCA 1 (9,1) 1 (9,1) 1 (9,1) 11 

TGA 1 (10) - 9 (90) 10 

Atresia tricúspide 1 (25) - 3 (75) 4 

Anomalia de Ebstein 1 (33,3) - 2 (66,7) 3 

Truncus arteriosus 1 (33,3) - 2 (66,7) 3 

CIA - 2 (6,7) 28 (93,3) 30 

Hipoplasia VE - 1 (16,7) 5 (83,3) 6 

AP+CIV - 1 (25) 3 (75) 4 

AP+SI - - 3 (100) 3 

DVSVD - - 3 (100) 3 

Anel subaórtico - - 3 (100) 3 

TAPVR - - 2 (100) 2 

Duplo AAo - - 1 (100) 1 

Estenose aórtica - - 1 (100) 1 

DVEVE - - 1 (100) 1 

Cor triatriatum - - 1 (100) 1 

Artéria coronária anômala - - 1 (100) 1 

Insuficiência mitral - - 1 (100) 1 

TOTAL 20 6 138 164 

 
*CIV: comunicação interventricular; DSAV: defeito do septo atrioventricular; TOF: tetralogia de Fallot; CoAo: coarctação da 

aorta; PCA: persistência do canal arterial; TGA: transposição das grandes artérias; CIA: comunicação interatrial; Hipoplasia de 

VE: hipoplasia de ventrículo esquerdo; AP+CIV: atresia pulmonar com comunicação interventricular; AP+SI: atresia pulmonar 

com septo íntrego; DVSVD: dupla via de saída do ventrículo direito; TAPVR: retorno venoso pulmonar anômalo total; Duplo 

AAo: duplo arco aórtico; DVEVE: dupla via de entrada do ventrículo esquerdo. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Table 3. Resultados do ultrassom abdominal.  
 

CASOS CONTROLES  

 

 ACHADOS DO ULTRASSOM 

CTP e 

FISH* 

normais 

+21* +18* XXX* dup(17p)* add(18p)* SD22q11*  

NORMAL 117 16 1 1 1 1 1 304 

ALTERADO 19 4 0 0 0 0 3 24 

Variante da normalidade 4 1 - - - - 1 7 

Rins assimétricos (2) (1) - - - - - (5) 

Baço acessório (2) - - - - - (1) - 

Baço com cisto único - - - - - - - (1) 

Cisto hepático - - - - - - - (1) 

  Com significado clínico 15 3 0 0 0 0 2 17 

    Distensão leve da pelve renal (4) (2) - - - - - (6) 

    Moderada dilatação do sistema coletor (2) - - - - - (1) (1) 

    Rim multicístico (2) (1) - - - - - - 

    Duplicidade da pelve renal (2) - - - - - - (5) 

    Rim ectópico (1) - - - - - - (3) 

    Agenesia renal unilateral - - - - - - (1) - 

    Hipoplasia renal (1) - - - - - - - 

    Proeminência das pirâmides renais - - - - - - - (1) 

    Situs inversus abnominalis (2) - - - - - - - 

    Vesícula biliar multisseptada (1) - - - - - - (1) 

TOTAL 136 20 1 1 1 1 4 328 

 
*CTP: cariótipo por bandas GTG de alta resolução; FISH: hibridização in situ fluorescente; +21: trissomia livre do cromossomo 

21; +18: trissomia livre do cromossomo 18; XXX: trissomia livre do cromossmo X; dup(17p): duplicação do braço curto do 

cromossomo 17; add(18p): material cromossômico adicional no braço curto do cromossomo 18; SD22q11: síndrome de 

deleção 22q11.2.     

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Tabela 4. Estudos sobre malformações extracardíacas em cardiopatas congênitos descritos na literatura. 
 

Autor e ano de 
publicação 

Ferencz  

e cols.  

(1987) 

Kramer  

e cols.  

(1987) 

Stoll  

e cols. 

 (1989) 

Murugasu  

e cols.  

(1990) 

Pradat  

(1997) 

Grech e 

 Gatt 

 (1999) 

Calzolari  

e cols  

(2003) 

Bosi  

e cols 

 (2003) 

Eskedal  

e cols.  

(2004) 

Stephensen 

 e cols. 

(2004) 

Güçer 

 e cols.  

(2005) 

Wojtalik  

e cols  

(2005) 

Meberg  

e cols.  

(2007) 

Amorim  

e cols. 

 (2008) 

Gonzalez  

e cols. 

(2009) 

Dilber e  

Malčić  

(2010) 

Miller 

e cols. 

(2011) 

Presente 
estudo 

Delineamento R P P P R R R R R R R R P R R R R R 

Período  1981-84 1981-82 1979-86 ND  1981-90 1990-94  1980-94 

 

1980-00 1990-99 1990-99  1977-02 1997-02 1982-05 ND  1998-07 2002-07 1968-05  2005-06 

Local EUA Aleman França Cingap Suécia Malta Itália Itália Noruega Islândia Turquia Polônia Noruega Brasil EUA Croácia EUA Brasil 

N 1.494  1.016 801 109  2.618 231  1.549  2.442 3.527 740 305  1856 662  352 223  1.480 7.984  164  

Idade 95% < 1 
ano  

Até 16 
anos 

Abortos, 
NVs e 
NMs* 

2 sem a 
20 anos  

Até 1 
ano  

Até 1 
ano  

Até 5 
dias - 
NVs e 
NMs 

Até 2 
anos  

Crianças Crianças 1 dia a 
16 anos 
- AUTs 

Crianças Neonat  Neonat 
– NVs e 

NMs 

Neonat Neonat  ABOs, 
fetos, 
NVs e 
NMs 

1 dia a 
12 anos  

Diagnóstico 

Cardiológico 

ECO, 
CAT, CIR 
ou AUT 

ECO, CAT ECO, 
CAT, CIR 
ou AUT 

CAT  ECO, 
CAT, CIR 
ou AUT 

ECO, 
CAT, CIR 
ou AUT 

ECO, CIR 
ou AUT 

EF, ECO, 
CAT, CIR 
ou AUT 

ECO, 
CAT, CIR 
ou AUT 

ECO, CAT, AUT AUT ECO ECO, AUT ECO, AUT ECO  EF, ECG, 
RX, ECO, 
CAT, CIR 
ou AUT 

EF, ECO, 
AUT 

ECO, 
CAT, CIR 

Controles + - - - - - - - - - - - - - - - - + 

Diagnóstico 
da 

malformação 
abdominal 

Revisão 
registros 
médicos 

e 
entrevist 

Urogram
e 

revisão 
registros 
médicos 

ND US trato 
urinário  

Revisão 
registros 
médicos. 

Revisão 
registros 
médicos 

Revisão 
registros 
médicos 

ND Revisão 
registros 
médicos 

Revisão 
registros 
médicos 

AUT Revisão 
registros 
médicos 

ND ND US 
abdome 

ND ND US 
abdome 

Pacientes 
submetidos 
US abdome 

ND ND ND Todos 
(US trato 
urinário)  

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND suspeita
clínica 

ND ND Todos 

% Alterações 
abdominais 

NE NE NE 11,9 NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 36,6 NE NE 12,2 

Avaliação 
geneticista 

clínico  

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Revisão 
dados 

clínicos 

+ 

Classifcação 
sindrômica 

+ + + ND + + + + ND + + ND + +  ND + + + 

% Pacientes 
submetidos 

ao CTP 

ND ND 19,1 ND ND ND 19,4 ND ND ND 5,2 ND ND ND 70,9 ND ND Todos 
casos 

% de 
alteração 

cromossom 

12,5 

 

5,5 9 ND 12,3  9 9,8 9,1 ND 4,9 2,6 ND 7,9 ND 27,2 7,3 9,2 14,6 

FISH 22q11 - - - - - - - ND ND - ND - ND ND ND ND Alguns Todos 
casos 

% del 22q11 - - - - - ND - ND ND - ND - ND ND ND 0,7 0,7 2,4 

 
R: retrospectivo; P: prospectivo; NR: não realizado; ND: não descrito; NE: não especificado; EUA: Estados Unidos da América; Aleman: Alemanha; Cingap: Cingapura; 

NVs: nativivos; NMs: natimortos; sem: semanas; AUTs: autópsias; Neonat: neonatos; ABOs: abortos; +: presente; -: ausente; 

ECO: ecocardiografia; CAT: cateterismo; CIR: cirurgia; AUT: autópsia; EF: exame físico; ECG: eletrocardiograma; RX: raio-X de tórax;  

Enrtrevist: entrevista; Urogram: urograma; US: ultrassom; CTP: cariótipo; cromossom: cromossômicas; FISH: hibridização in situ fluorescente; Del: deleção. 



 
 

 

 

Figua 1. Periodo do diagnostico de cardiopatia congênita dos casos. 
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