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RESUMO: As cardiopatias congênitas definem-se por malformações anatômicas do 
coração e dos grandes vasos, e dependendo da gravidade pode ocasionar o óbito da 
criança portadora. Este estudo tem por objetivo analisar estudos que abordam as 
condutas de enfermagem no diagnóstico à criança com cardiopatia congênita bem 
como, os cuidados e intervenções realizadas por estes profissionais.  Trata-se de uma 
revisão de literatura onde foram utilizados artigos, e revistas eletrônicas de diferentes 
bases de dados, scielo, google acadêmico, utilizou-se como descritores: Cardiopatias 
Congênitas, Diagnóstico de Enfermagem, Cuidados de Enfermagem.  As informações 
foram analisadas e apontam para a triagem neonatal, assistência de enfermagem no 
cuidado, e a importância da família da criança portadora de cardiopatia congênita, 
uma vez que, está predisposta a diversas intercorrências, sendo necessário um 
cuidado estruturado e sistematizado. Conclui-se que as ações sistematizadas de 
enfermagem através do Processo de Enfermagem, contribuem para o diagnóstico 
precoce de cardiopatia congênita e consequentemente proporcionam a obtenção de 
um prognóstico com êxito. 
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INTRODUÇÃO 

 Malformações cardíacas são a ocorrência mais frequente de todas as 
malformações congênitas.1 Podem ser observados logo após o nascimento, mas 
podem também permanecer assintomáticos por algumas horas e até dias, podendo 
descompensar rapidamente no âmbito familiar, por isso é necessário obter um 
diagnóstico precoce e um excelente plano de alta para o binômio evitando óbitos.1 
As cardiopatias congênitas (CC) são caracterizadas por anormalidades estruturais e 
funcionais do sistema cardiovascular podendo ou não estar relacionada com fatores 
ambientais.2 

Os defeitos cardíacos podem ocorrer devido: pré-natais, mãe com idade acima de 
40 anos e genéticos. Os defeitos cardíacos congênitos, podem ser definidas pela  
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característica físicas como, cianóticas e acianóticas.3 Geralmente, os recém-

nascidos (RN) ao nascimento não manifestam sintomas da doença, podendo 

apresentá-los a partir das primeiras 24 horas de vida ou, em algumas situações, 

após a primeira semana do nascimento. Quando sintomáticos, em geral apresentam 

baixo débito sistêmico, taquipneia progressiva, cansaço às mamadas, palidez 

cutânea, sudorese acentuada, taquicardia, redução da amplitude dos pulsos centrais 

e periféricos e hipotensão arterial sistêmica.4 

Considerando que as cardiopatias congênitas são anomalias que determinam 

condições de vida e de desenvolvimento da criança e que a enfermagem está inserida 

em todas as etapas de cuidado a bebês portadores de cardiopatias, mesmo em 

unidades não especializadas, como a unidade neonatal, há necessidade de melhorar 

a prática clínica desse profissional, para que possa desenvolver cuidados seguros e 

baseado em evidências científicas.1 Com o avanço do conhecimento há necessidade 

de pautar o cuidado em saúde à crianças com cardiopatias congênitas em evidencias 

científicas pautadas na linguagem sistematizada, ou seja, através da Sistematização 

da Assistência de Enfermagem.5 

Muitas vezes o neonato ainda não apresenta diagnóstico de cardiopatia 

congênita estabelecido pelo médico, para tal cabe ao profissional de enfermagem 

ater-se ao sinais clínicos que o neonato pode vir a apresentar, e para isso é necessário 

a dinâmica das ações sistematizadas, ou seja, o alcance dos resultados com sucesso 

só ocorrem se as intervenções forem imediatas e pautadas no Processo de 

Enfermagem.  

 

METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo de pesquisa básico bibliográfico, de ampla discussão 

que enfatiza a importância da enfermagem no diagnóstico das cardiopatias congênitas 

do neonato para a evolução de um prognóstico favorável, para tal, foram selecionados 

artigos e revistas publicados e disponíveis em meio eletrônico de diferentes bases de 

dados e que abordassem questões relativas ao tema da pesquisa e relacionados a 

atuação do enfermeiro. Considerando o objetivo de estudo proposto, “a importância 

da enfermagem no diagnóstico de cardiopatias congênitas”, o qual orientou todo o 

processo de pesquisa: a importância do pré-natal para diagnóstico precoce de 

cardiopatias congênitas ainda na gestação, o Processo de Enfermagem como aliado 
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nas práticas de enfermagem, os cuidados de enfermagem ao neonato no âmbito 

hospitalar e o envolvimento dos familiares no cuidado da criança com cardiopatia 

congênita. Posteriormente procedeu-se a leitura e análise dos artigos selecionados e 

sintetização das ideias relacionadas ao objetivo de estudo proposto. 

 

DISCUSSÃO 

 Uma atenção de qualidade e humanizada é fundamental para a saúde não só 

maternal, mas também neonatal com ações de prevenção e promoção da saúde que 

se inicia com uma ferramenta que fornece subsídios para a organização da 

assistência denominado, Processo de Enfermagem.  O Processo de Enfermagem 

(PE) é uma ferramenta intelectual de trabalho do enfermeiro baseada no Método de 

Solução de Problemas, organizada de forma sequencial e sistemática que norteia o 

processo de raciocínio clínico, tomada de decisão diagnóstica, resultados e 

intervenções para a clientela assistida e que deve ter uma base teórica sólida capaz 

de sustentá-lo[...]. As teorias ensinam o profissional a fazer o que é certo e sendo a 

prática de enfermagem uma atividade complexa, se ela não for sustentada por 

teorias, não passará de um desempenho decorado de ações baseadas no senso 

comum. Sendo assim, acreditamos que a realização do Processo de Enfermagem, 

alicerçado em teorias de enfermagem, contribuirá para a melhoria da qualidade da 

assistência além de tornar mais visíveis os resultados da prática, conferindo à 

enfermagem, a importância social almejada.4,5 

Sabemos que os cuidados com o futuro bebê se iniciam ainda na gestação, e 

uma das formas é um pré-natal com consultas regulares indispensável para a saúde 

do binômio, uma vez que, é possível realizar uma avaliação cardiológica da criança 

ainda na gestação e, se necessário iniciar um tratamento ainda antes do nascimento 

pois, riscos de complicações podem ser amenizados e consequentemente evitar que 

problemas mais graves possam ocorrer, como a necessidade de um transplante, por 

exemplo. Alguns exames facilitam a detecção de cardiopatias congênitas como o 

ultrassom morfológico no primeiro trimestre da gestação, exame solicitado pelo 

médico da unidade básica de saúde ou pelo obstetra da gestante. 6 

A ampliação da cobertura do pré-natal tem auxiliado na prevenção das 

complicações das cardiopatias congênitas nos neonatos e vários estudos comprovam 

esses dados positivos o que demonstra comprometimento dos enfermeiros na 

qualidade da atenção às gestantes, logo, trata-se de um conjunto de cuidados, o que 

torna imprescindível a necessidade de um esforço coletivo não somente do enfermeiro 

e de sua equipe, mas também se estende aos setores governamentais e não-

governamentais. A atenção à gestante e ao futuro bebê prestada pelos serviços de 
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saúde deve assegurar um acolhimento de qualidade, além de promover autonomia no 

autocuidado criando vínculo não só com a gestante, mas também com os familiares 

que futuramente estarão envolvidos no cuidado do binômio. 7 

O acolhimento da gestante é um aspecto essencial na atenção à saúde do 

binômio, isso implica no sucesso do Processo de Enfermagem, é nesse momento que 

o enfermeiro coleta informações importantes sobre a sua saúde, realiza uma escuta 

aberta e qualificada registrando suas queixas, o histórico de patologia atual, 

tratamentos, dietas, antecedentes familiares, fatores que contribuem para a detecção 

precoce de patologias congênitas. A história da mulher acolhida integralmente a partir 

do seu relato e de seu familiar permite o esclarecimento de dúvidas e inseguranças, 

principalmente se houver um diagnóstico de patologia congênita, logo, a segurança 

transmitida pela conduta do enfermeiro e sua equipe, fará com que a continuidade dos 

cuidados após o parto se tornem facilitados7. 

Em âmbito hospitalar também há a demanda cuidados e estes devem ser 

realizados pelo enfermeiro antes do nascimento do neonato, todo material necessário 

para reanimação deve ser preparado, testado e estar disponível, em local de fácil 

acesso. Esse material é destinado à manutenção da temperatura, aspiração de vias 

aéreas, ventilação e administração de medicações. A temperatura ambiente na sala 

de parto deve ser, no mínimo, de 260 C para que se mantenha com maior facilidade a 

temperatura corpórea normal do RN. Imediatamente após o nascimento, a 

necessidade de reanimação depende da avaliação rápida de quatro situações 

referentes à vitalidade do concepto, sendo feitas as seguintes perguntas:  Gestação a 

termo?  Ausência de mecônio?  Respirando ou chorando? Tônus muscular bom?4 

Diante dos cuidados é imprescindível que a equipe esteja completa e 

estruturada atuando de forma sistematizada, atenta a qualquer alteração 

hemodinâmica do neonato. É realizada por meio de avaliação da perfusão cutânea, 

da frequência cardíaca, da pressão arterial, do débito urinário e balanço hídrico. É 

aconselhado o uso de monitor cardíaco. Caso não seja possível, deve-se verificar a 

frequência cardíaca por palpação do pulso braquial e/ou femoral. A ausculta cardíaca, 

durante o transporte, é dificultada pelo excesso de ruídos e pela movimentação do RN 

e do veículo. Se necessário, podem-se sondar o neonato para medir o seu débito 

urinário.4 
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Considerando a complexidade das cardiopatias congênitas, esta clientela se 

torna mais vulnerável a infecções, o que pode acarretar aumento no tempo de 

internação e maior mortalidade. Uma série de fatores proporciona o desenvolvimento 

das infecções hospitalares na criança, tais como: a lenta maturação do seu sistema 

imunológico, o compartilhamento de objetos entre pacientes pediátricos; desnutrição 

aguda; a presença de anomalias congênitas; uso de medicamentos, particularmente 

de corticosteroides; e as doenças hemato-oncológicas. A maioria das infecções que 

atingem crianças hospitalizadas é de origem bacteriana, e pode-se observar que 

mesmo com importância clínica as infecções virais, são menos frequentes.6 

Os cuidados de enfermagem específicos para esta criança devem ser 

estabelecidos e executados tão logo se suspeite do diagnóstico de cardiopatia 

congênita. Para o desenvolvimento de um plano assistencial, faz-se necessário o 

cuidadoso levantamento de informações, voltado principalmente para a avaliação da 

função cardíaca e detecção de sinais e sintomas característicos de cardiopatia base. 

Os cuidados de enfermagem devem seguir um processo sistemático de pensamento 

essencial à profissão e a qualidade da assistência ao paciente. O Processo de 

Enfermagem é o método ideal para a identificação dos problemas de crianças com 

cardiopatias congênitas, estabelecimento de metas e de um plano assistencial para a 

resolução dos problemas levantados, implementação e avaliação da eficácia do 

plano.8 

Ao serem diagnosticadas, as crianças portadoras de cardiopatias congênitas 

são acompanhadas e avaliadas quanto à necessidade de intervenção cirúrgica 

corretiva ou paliativa e à presença de alterações hemodinâmicas. De modo geral, o 

tratamento é fundamental para prevenir o desenvolvimento de doenças associadas e 

proporcionar melhor qualidade de vida aos afetados. Nesse contexto, os defeitos 

provocados pelas cardiopatias são causas de morte entre as crianças no primeiro ano 

de vida, especialmente no período neonatal em virtude da gravidade da doença e das 

modificações fisiológicas muito comuns nessa fase.8 

Os diagnósticos de enfermagem dessas crianças indicam condições clínicas 

que, possivelmente, só desaparecerão com a correção total ou parcial das 

cardiopatias congênitas e estabelecimento de suprimento de oxigênio adequado. 

Entretanto, a intervenção de enfermagem direcionada aos mesmos pode contribuir 
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para manutenção de um quadro clínico estável, minimizando as consequências da 

doença de base.9  

Após estabilização da criança, as condutas de enfermagem relacionadas à 

promoção da saúde familiar são fornecidas, especificamente sobre a preparação dos 

familiares acerca da resposta da criança à cirurgia e suas condições na unidade. 

Nesse sentido, foram identificadas as condutas: garantir a presença dos pais no setor; 

informar aos pais e às crianças acerca das tecnologias do ambiente e de 

procedimentos; e favorecer a comunicação entre pais e enfermeiros.8 Muitas vezes a 

equipe sente-se desconfortável com a presença dos familiares no ambiente hospitalar, 

porém deve aproveitar este momento para tranquilizar estes quanto a nova condição 

de saúde desta criança de modo que após a alta,  em ambiente familiar, sintam-se 

mais seguros em dar continuidade aos cuidados de saúde. 

 

CONCLUSÃO 

 

O enfermeiro é o profissional que fica o maior tempo junto aos pacientes, 

realizando cuidados embasados no Processo de Enfermagem, dá suporte e identifica 

diagnósticos e intervenções juntamente com a equipe de enfermagem, por isso este 

profissional deve ser observador e crítico. No cuidado à criança com cardiopatia 

congênita o enfermeiro precisa realizar um diagnóstico de enfermagem rápido para 

que evitar complicações e até possível óbito, sem dúvida seu papel é fundamental no 

diagnóstico de cardiopatia congênita, a assistência deste profissional inicia já no pré 

natal, acompanha toda a gestação se estendendo ao nascimento e crescimento. A 

inserção da família no cuidado também é muito importante, pois esta precisa estar 

ciente e envolvida no tratamento do seu filho, o envolvimento dos familiares facilita os 

cuidados em casa, como medicação, higiene, banho, alimentação, curativos, e até 

alterações que possam vir a acontecer, uma vez que, o desconhecido gera medo e 

insegurança. Quando a participação da família é mais efetiva, as ações de cuidado 

são ampliadas no ambiente familiar, o que dá mais autonomia e segurança aos 

cuidadores. 

 

 

 



7 
 

 

REFERÊNCIAS 

 

1 BARROS, Alba Lúcia Bottura Leite de; BISPO, Gisele Saraiva. Teorias de 
enfermagem: base para o processo de enfermagem. Disponível em: < 
http://enipe.com.br/sites/default/files/inline-files/Alba%20Manuscrito.pdf.> Acesso em: 
01 maio 2019. 

 

2 BRASIL. Ministério da Saúde. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os 
profissionais de saúde. Brasília, DF, 2011. Disponível em:< 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_v1.pdf>. 
Acesso em: 28 abril 2019. 

 

3 BRASIL. Ministério da Saúde. Pré natal e puerpério: atenção qualificada e 
humanizada. Manual Técnico. Brasília, DF, 2005. Acesso em: 29 abril 2019. 

 

4 CAPPELLESSO, Vanieli Regina; AGUIAR, Aldalice Pinto de.    Cardiopatias 
congênitas em crianças e adolescentes: caracterização clínico-epidemiológica em 
um hospital infantil de Manaus-AM. Disponível em:< 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/mundo_saude_artigos/cardiopatias_conge
nitas_criancas.pdf>. Acesso em: 27 abril de 2019. 

 

5 MAGALHÃES, Simone da Silveira; QUEIROZ, Maria Veraci Oliveira; CHAVES, Edna 
Maria Camelo. Cuidados da enfermagem neonatal ao bebê com cardiopatia 
congênita: revisão integrativa. Disponível em:< 
https://www.google.com.br/search?source=hp&ei=uRWTW4e4O4L_wQT9yai4Dw&bt
nG=Pesquisar&q=Cuidados+da+enfermagem+neonatal+ao+beb%C3%AA+com+car
diopatia+cong%C3%AAnita%3A+revis%C3%A3o+integrativa.> Acesso em: 27 abril 
2019. 

 

6 MONTEIRO. Flávia Paula Magalhães, et al. Condutas de enfermagem à criança 
no pós-operatório de cirurgia cardíaca: análise das pesquisas. Disponível em:< 
https://www.fen.ufg.br/revista/v14/n4/pdf/v14n4a25.pdf>. Acesso em: 09 maio 2019. 

 

7 SILVA, Valéria Gonçalves Silva, et al. Diagnósticos de Enfermagem em crianças 
com cardiopatias congênitas: mapeamento cruzado. Disponível em:< 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010321002015000600524&script=sci_abstract
&tlng=pt>. Acesso em: 01 maio 2019. 

 

8 SILVA, Viviane Martins da. Padrão respiratório ineficaz em crianças portadoras 
de cardiopatias congênitas: Validação de um instrumento de avaliação dos 
resultados de enfermagem. Disponível em:< 
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/Tese%20Viviane%20Martins%20da%20Silva.pdf>. 
Acesso em: 09 maio  2019. 

http://enipe.com.br/sites/default/files/inline-files/Alba%20Manuscrito.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_v1.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/mundo_saude_artigos/cardiopatias_congenitas_criancas.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/periodicos/mundo_saude_artigos/cardiopatias_congenitas_criancas.pdf
https://www.google.com.br/search?source=hp&ei=uRWTW4e4O4L_wQT9yai4Dw&btnG=Pesquisar&q=Cuidados+da+enfermagem+neonatal+ao+bebê+com+cardiopatia+congênita%3A+revisão+integrativa
https://www.google.com.br/search?source=hp&ei=uRWTW4e4O4L_wQT9yai4Dw&btnG=Pesquisar&q=Cuidados+da+enfermagem+neonatal+ao+bebê+com+cardiopatia+congênita%3A+revisão+integrativa
https://www.google.com.br/search?source=hp&ei=uRWTW4e4O4L_wQT9yai4Dw&btnG=Pesquisar&q=Cuidados+da+enfermagem+neonatal+ao+bebê+com+cardiopatia+congênita%3A+revisão+integrativa
https://www.fen.ufg.br/revista/v14/n4/pdf/v14n4a25.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103
../../../Usuario/Desktop/Tese%20Viviane%20Martins%20da%20Silva.pdf


8 
 

 

9 SOUZA, Priscilla de, et al. A relação da equipe de enfermagem com a criança e 
a família em pós-operatório imediato de cardiopatias congênitas. Disponível em: 
<http://repositorio-racs.famerp.br/racs_ol/vol-15-4/IDB%20288.pdf>. Acesso em: 27 
abril de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


