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Objetivos 

Diante da relevância no diagnóstico precoce em pacientes com 

CC, é válido a ressignificação do uso da EF como exame de 

triagem no sistema de saúde, visando uma diminuição na 

morbimortalidade infantil brasileira.  

Material e Método  

Resultados 

Conclusão  

A realização da EF é estabelecida para gestantes de alto 

risco. Porém os resultados desse estudo referem que em sua 

grande maioria os diagnósticos de CC ocorrem em gestantes 

que não apresentaram critérios de alto risco e devido a isso 

não recebem as condutas adequadas. A CC é a patologia mais 

grave e mais comum no Brasil, entretanto a menos 

diagnosticada devido a EF ser estabelecida apenas para 

gestantes de alto risco. No Brasil, estima-se que a incidência 

de CC seja de 1%, tendo como base de cálculo 2,8 milhões 

de nascidos vivos, surgem quase 29 mil novos casos de CC 

ao ano.  

O diagnóstico precoce da cardiopatia congênita evita choque, 

acidose, parada cardíaca ou agravo neurológico. A resolução 

espontânea somente ocorre em 20% dos casos, e, de acordo 

com o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM), a taxa 

de mortalidade por é de 107 para cada 100 mil nascidos 

vivos, representando 8% da mortalidade infantil brasileira 

A ecocardiografia fetal (EF) é determinada como um exame 

que avalia a saúde cardíaca do feto. É preconizada para o 

diagnóstico prévio de cardiopatias congênitas (CC) em 

neonatos, que representa hoje 40% das patologias desta faixa 

etária. Objetiva-se  investigar a importância da EF para o 

diagnóstico prévio das CC, uma vez que com o diagnóstico 

estabelecido tem-se o manejo mais adequado e o melhor 

prognóstico da doença.  

Obteve-se como base publicações incluídas na base Scielo, 

diretrizes e protocolos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 

do Ministério da Saúde e da Sociedade Internacional de 

Ultrassom em Obstetrícia e Ginecologia, sendo incluídas 

publicações que datam de 2006 até 2019 e que versam sobre a 

EF e sua importância para o diagnóstico precoce de CC. 
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