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RESUMO 

 

Guevara VM. Avaliação dos motivos de referenciamento ao Ambulatório de 

Cardiologia Pediátrica da Policlínica Municipal de Sorocaba pela atenção primária: 

criação de proposta de interação educacional em serviço. 

Introdução - A prevalência das cardiopatias congênitas está entre sete a dez 

crianças por 1000 nascidas vivas. Os motivos que levam o médico da atenção 

primária a encaminhar uma criança ao cardiologista pediátrico são bastante 

variados, sendo o sopro cardíaco a causa mais frequente. Dentre outros motivos 

frequentes encontram-se dor precordial, arritmias, cansaço, dispneia, cianose, 

radiografia de tórax anormal, eletrocardiograma alterado, avaliação para atividade 

física. O desafio atual dos pediatras, médicos de família e cardiopediatras é 

desenvolver estratégias de diagnósticos precisos e financeiramente adequados, com 

o intuito de melhorar o tratamento e racionalizar os recursos. Objetivos - O objetivo 

é fortalecer a rede de atenção à saúde em seus níveis primário e secundário, 

utilizando-se dos casos de Cardiologia Pediátrica como condição estratégica e 

desenvolver uma proposta de trabalho interdisciplinar e de interação com apoio 

matricial, otimizando o sistema de referência e contrarreferência. Material e método 

- Trata-se de estudo exploratório com análise documental descritiva das 433 guias 

de referenciamento de pacientes atendidos no ambulatório de Cardiologia Pediátrica 

da Policlínica Municipal de Sorocaba, no período de janeiro a junho de 2012, 

acompanhado do estudo dos prontuários. Os dados obtidos foram quantificados e 

utilizada a estatística descritiva quando pertinente. Resultados - Cento e sessenta e 

seis pacientes (38,3%) tiveram alta, 93 com contrarreferência (56,0%) preenchida. 

Noventa e seis pacientes (22,2%) perderam o seguimento, sendo nove com doença 

cardiovascular presente, 29 com doença cardiovascular ausente e 58 sem 

diagnóstico definitivo de doença cardiovascular. Cento e setenta e um pacientes 

(39,5%) pacientes mantêm seguimento. Conclusão – A fim de se fortalecer a rede 

de atenção à saúde, a utilização de recentes avanços, como a telemedicina e o 

conceito de apoio matricial se colocam como meios de troca, otimização e 

racionalização do conhecimento e dos recursos.  

Descritores: Atenção primária à saúde; cardiopatias congênitas; sopros cardíacos. 



 

 

ABSTRACT 

 

Guevara VM. Valuating studies of reasons that demand referral to the pediatric 

cardiology ambulatory of Policlinic of Sorocaba by primary health care: a proposal of 

educational interaction at working. 

Introduction- The prevalence of congenital cardiovascular disease is of 7 to 10 

children in every 1000 live births. The reasons that lead to the referral of a child by 

primary care physicians are very varied, with cardiac heart murmur being the most 

common. Amongst other reasons one can find precordial pain, arrhythmia, fatigue, 

dyspnea, cyanosis, abnormal chest x-ray, abnormal electrocardiogram, medical 

examination for physical exercise. The present challenge for pediatricians, family 

physicians and pediatric cardiologists is to develop accurate diagnosis strategies in a 

cost-effective manner, with the aim of improving the treatment and save resources. 

Objectives- The objective is to strengthen the network of health care in its primary 

and secondary levels using cases of Pediatric Cardiology as the strategic condition 

and develop an interdisciplinary work proposal with the support of a matrix, which 

optimize the referral system. Material and methods- It is about the exploratory study 

with descriptive documental analysis from 433 referral letters of patients seen at the 

Pediatric Cardiology Ambulatory of Policlinic of Sorocaba from January to June 2012, 

along with the study of the patients’ medical records. The data collected is quantified 

using descriptive statistics when relevant. Results- One hundred and sixty-six 

patients (38,3%) were discharged, 93 with feedback letter of referral (56,0%). Ninety-

six (22,2%) missing follow up, 9 of which had confirmed cardiovascular disease, 29 

with absence of cardiovascular disease and 58 without a definitive diagnosis of 

cardiovascular disease. One hundred and seventy-one patients (39,5%) attend 

follow-ups. Conclusion- With the aim of strengthening the network of health care 

using recent medical advances, such as telemedicine and the concept of matrix 

support, as means of exchange, improvement and to save resources and knowledge. 

Keywords: Primary health care; congenital heart diseases; cardiac murmurs. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Trabalho há cinco anos no ambulatório de cardiologia pediátrica da Policlínica 

Municipal de Sorocaba, além de atuar como plantonista da Unidade de Terapia 

Intensiva Pediátrica do Conjunto Hospitalar de Sorocaba. Diante dos 

referenciamentos das UBS/USFs recebidos e dos desfechos ocorridos em vários 

casos, noto a necessidade de revisão no atendimento a essa demanda, na 

resolutividade da atenção primária e da atenção secundária. Questiono: como 

poderia acontecer o fortalecimento e a integração dos profissionais da saúde e será 

que todos os pacientes encaminhados deveriam estar na atenção secundária? 

 A prevalência das cardiopatias congênitas está entre sete a dez crianças por 

1000 nascidas vivas. 1 Assim, em um recorte em nove para 1000 nascidos, estima-

se o surgimento de 28.846 novos casos de cardiopatias congênitas no Brasil por 

ano. 1 Em torno de 20% dos casos, a cura é espontânea, pois se trata de defeitos 

menos complexos e de repercussão hemodinâmica discreta. 1 Em trabalho de 

Hoffman e Kaplan 2 sobre a incidência das cardiopatias congênitas, é relatado seu 

aumento, o que se deve primariamente à habilidade na detecção de defeitos triviais, 

a maioria sem repercussão, tais como pequenas comunicações interventriculares 

musculares (após 1985 com o aumento do uso do ecocardiograma), diminutas 

comunicações interventriculares e comunicações interatriais e pequenos canais 

arteriais que podem ter fechamento espontâneo ou nunca ocasionar problemas 

médicos. 2 Dessa forma, a incidência de cardiopatias congênitas graves que 

necessitam de tratamento especializado permanece estável entre dois e meio a três 

por 1000 nascidos vivos. As formas moderadas se apresentam em média de três por 

1000 nascidos vivos, embora outros 13 por 1000 nascidos vivos tenham bloqueios 

atrioventriculares que, eventualmente, necessitarão de cuidados cardiológicos. 2 

 O tratamento precoce das cardiopatias congênitas consideradas mais 

complexas e graves evita substancialmente internações por complicações das 

doenças, além de proporcionar melhor qualidade de vida. 1 Sabe-se que 50% dos 

portadores de cardiopatia congênita devem ser operados no primeiro ano de vida. 1  

É descrito que o índice de suspeita de cardiopatia, na atenção primária à 

criança, é tido como elevado, principalmente quando se considera que o sopro 
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cardíaco ocorre em 50% a 70% da população pediátrica, sendo essa a causa mais 

frequente de encaminhamento ao cardiologista pediátrico. 3-6 Entre crianças 

escolares, a prevalência de sopro cardíaco inocente chega a 72%. 7 O impacto 

familiar causado pela descoberta de tal ruído acaba por ser considerável e o desafio 

atual dos pediatras, médicos de família e cardiopediatras é desenvolver estratégias 

a fim de se distinguir o sopro cardíaco patológico dos sopros cardíacos inocentes de 

uma maneira precisa e financeiramente adequada. 7 

Os motivos que levam o médico da atenção primária a encaminhar uma 

criança ao cardiologista pediátrico, além do sopro cardíaco, conforme já citado, 

podem ser bastante variados. São os mais frequentes: dor precordial, suspeita de 

arritmia e queixas de cansaço/dispneia. 4 Outros achados menos comuns incluem a 

presença de ruídos cardíacos de difícil definição pelo pediatra, cianose, radiografia 

de tórax aparentemente anormal, entre outras. 4 

Numa época em que se faz necessária a racionalização de recursos, 

particularmente no nosso meio, torna-se importante o conhecimento epidemiológico 

desses pacientes e suas cardiopatias, visando otimizar o tratamento oferecido e 

contribuir para um melhor atendimento e consequente alocação adequada destes 

recursos. 8 

Considerando-se os custos de uma investigação diagnóstica, especialmente 

em nosso país, a importância de uma análise clínica cardiovascular adequada pode 

se constituir em excelente instrumento na avaliação de crianças com suspeita de 

cardiopatia. 5,9 O diagnóstico clínico inicial de sopro cardíaco inocente pode estar 

errado em aproximadamente 10% dos casos, geralmente confundido com 

cardiopatias de pequena repercussão clínica. 5 Já foi confirmado que o exame 

clínico isolado pode ser bastante sensível, porém nem sempre absoluto, na 

diferenciação entre sopro inocente e o patológico. 10 

O estudo de Haney et al. 11 sugere que o treinamento educativo na ausculta 

cardíaca ajudaria os médicos generalistas a melhor identificar a doença cardíaca e 

minimizar custos com exames e consultas de especialistas. 7,11 Além disso, em 

determinadas situações como durante hospitalizações de crianças com cardiopatia, 

é importante a participação conjunta e a colaboração mútua do pediatra e do 
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cardiologista, em virtude da complexidade dos casos e para proporcionar melhor 

atendimento ao paciente. 12 

Em análise do perfil ambulatorial em Cardiologia Pediátrica na cidade de 

Ribeirão Preto, com pacientes provenientes da rede pública (grupo 1), clínica 

privada (grupo 2) e hospital terciário (grupo 3), focando no motivo de 

encaminhamento, diagnóstico definitivo e conduta adotada, foi demonstrado um 

perfil ambulatorial diferenciado entre os grupos 1 e 2 e do grupo 3, isoladamente. 8 

Dados obtidos nos grupos 1 e 2 mostraram um grande número de indivíduos 

normais e expressivo número de altas, tornando esse dois grupos semelhantes. 8 Na 

atenção primária comprovou-se a necessidade de intervenção para verificar 

condições de atendimento, oferecer treinamento cardiológico pediátrico e determinar 

causas de abandono, enquanto no hospital terciário seria preciso investir em 

recursos humanos e de natureza estrutural. 8 

Pesquisa realizada por Valdester Cavalcante Pinto Júnior 13 para avaliar a 

política nacional de atenção cardiovascular de alta complexidade, com ênfase na 

cirurgia cardiovascular pediátrica, mostrou que havia necessidade de medidas para 

resolver a demanda reprimida no Estado do Ceará no atendimento de crianças e 

adolescentes cardiopatas. Propôs o reconhecimento da área (regulamentada em 

2004), implantação de normas de adequação aos hospitais para o atendimento 

pediátrico, a fim de permitir o pleno exercício da cirurgia cardiovascular em unidades 

hospitalares adequadas e otimizar a frequência de procedimentos nessa área. 

Duas funções primordiais da atenção primária, vitais para o adequado 

funcionamento do sistema de saúde são: a coordenação clínica dos pacientes 

compartilhados em várias instâncias da rede assistencial e a capacidade de 

selecionar os usuários que necessitem acesso a serviços e a profissionais de saúde 

especializados. Ressalte-se que a atenção primária é considerada a porta de 

entrada por excelência do sistema. Essas duas funções da atenção primária, a 

coordenação do caso e o papel de filtro, ainda necessitam de melhorias para a 

construção de integralidade na rede assistencial. 14 

Para fortalecimento desta integralidade é que se introduzem os conceitos de 

apoio matricial e de equipe de referência, propostos por Campos. 15 Tais conceitos 

se imbricam na reforma das organizações e do trabalho em saúde, ampliando as 



Referenciamento à Cardiopediatria e proposta de interação educacional 

20 

 
possibilidades de realizar a clínica ampliada e a integração dialógica entre distintas 

especialidades e profissões. 16 

O apoio matricial insere, no processo de trabalho, novas possibilidades de 

trocas de saber entre os profissionais de saúde, ou seja, o especialista integra-se a 

várias equipes que necessitem do seu trabalho especializado e uma equipe de 

referência se responsabiliza pela atenção contínua ao usuário, diminuindo a 

fragmentação do cuidado. 16,17 

A clínica ampliada refere-se ao trabalho clínico que visa o sujeito, a doença 

contextualizada, a família, para que se produza saúde com aumento da autonomia 

do próprio sujeito e da comunidade. Como meios de trabalho inclui a integração da 

equipe multidisciplinar, a adscrição de clientela, construção de vínculo, elaboração 

de projeto terapêutico conforme cada caso, ampliando, assim, os recursos de 

intervenção sobre o processo saúde-doença. 18 

O sistema de saúde brasileiro assegura o acesso universal e oportuno de 

todo cidadão. Para isto, prevê a organização da referência e contrarreferência dos 

seus usuários. 19 Esta mobilidade é pertinente para algumas áreas de atenção 

dependentes do especialista ou de aparelhagens especiais, porém a importância de 

um novo rearranjo no seu funcionamento é colocada no sentido de se manter a 

continuidade e o relacionamento entre os níveis de atenção à saúde. 17 Portanto, o 

entendimento de novas propostas para o aperfeiçoamento dos referenciamentos, 

sem perder de vista a possibilidade da apropriação da clínica ampliada nos parece 

uma intervenção promissora dentro do escopo do presente trabalho, relacionado à 

cardiopediatria, aqui tomada como contexto estratégico.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Fortalecer a rede de atenção à saúde em seus níveis primário e secundário, 

utilizando-se dos casos de cardiologia pediátrica como contexto estratégico. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Analisar os motivos de referenciamentos ao ambulatório de Cardiologia 

Pediátrica da Policlínica Municipal de Sorocaba provenientes das UBS/USF, bem 

como o atendimento lá realizado. 

Apresentar uma proposta de trabalho interdisciplinar e interativo com apoio 

matricial, na busca de otimização do sistema de referenciamento e 

contrarreferenciamento. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUCSP 

– campus Sorocaba sob o número de protocolo 1533, na data de 09/10/2012 

(ANEXO A). 

Trata-se de estudo exploratório com análise documental descritiva das guias 

de referenciamento de pacientes atendidos no ambulatório de cardiologia pediátrica 

da Policlínica Municipal de Sorocaba, no período de janeiro a junho de 2012, 

acompanhado do estudo de prontuários (ANEXOS B e C). Nestes, foram levantados: 

data de encaminhamento, data de atendimento na Policlínica, tempo decorrido entre 

o encaminhamento e o atendimento na Policlínica, UBS/USF de origem, idade do 

paciente, sexo, os motivos para o encaminhamento, exames laboratoriais, gráficos e 

de imagem que auxiliaram no diagnóstico, diagnósticos realizados, conduta tomada, 

destino dado ao paciente (alta, seguimento e perda de seguimento), data da alta (se 

com ou sem contrarreferência). 

A Policlínica Municipal atende pacientes encaminhados com guias de 

referenciamento da atenção primária do município de Sorocaba. Neste 

levantamento, foram analisados os atendimentos realizados pelas duas 

cardiopediatras que trabalham na Policlínica, Dr.ª Virna Maria Guevara, esta autora, 

e Dr.ª Maria Helena Sallum Rodrigues. 

Os motivos de encaminhamento foram classificados em cardiovasculares e 

não cardiovasculares. O critério utilizado para tal divisão baseou-se na Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10). 

20 Os motivos cardiovasculares foram os encontrados nos capítulos IX – Doenças do 

aparelho circulatório, capítulo XVII - Malformações congênitas, deformidades e 

anomalias cromossômicas e no capítulo XVIII – Sintomas, sinais e achados 

anormais de exames clínicos e de laboratório não classificados em outra parte, 

desde que relacionados às doenças cardiovasculares.  

Os motivos não cardiovasculares corresponderam aos encontrados nos 

outros capítulos do CID-10. 20 Aqui também foram incluídos motivos de 

encaminhamento, não existentes no CID-10, como: “avaliação pré-operatória (sem 



Referenciamento à Cardiopediatria e proposta de interação educacional 

23 

 
doença cardiovascular), irmão com cardiopatia, perda de convênio, alteração de 

perfusão e mãe usuária de drogas”.    

Após a finalização do diagnóstico, foi analisado o destino dado a cada 

paciente, seja alta da Policlínica (quando todos os resultados de exames estavam 

normais ou com alterações não significativas e foi mapeado se houve ou não o 

contrarreferenciamento para a UBS/USF) ou manutenção do seguimento na 

Policlínica. A perda de seguimento na Policlínica correspondeu à condição dos 

pacientes que não mais retornaram, mesmo após o período analisado neste 

levantamento. Aqueles que retornaram após o período analisado, foram 

reclassificados como portadores ou não de doença cardiovascular, em seguimento 

ou em alta. Os que não mais retornaram antes da confirmação ou do afastamento de 

doença cardiovascular foram classificados como perda de seguimento sem 

diagnóstico. 

Os dados obtidos foram quantificados e foi utilizada a estatística descritiva, 

quando pertinente. 

De posse destes dados, uma proposta de trabalho foi desenhada na 

perspectiva de melhorar o fluxo e o acompanhamento dos pacientes entre os níveis 

de atenção, especialmente o primário e o secundário. 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Dados demográficos  

 

No período compreendido entre janeiro a junho de 2012, foram atendidos 433 

novos casos na Cardiologia Pediátrica da Policlínica Municipal. Foram analisados os 

referenciamentos desses pacientes e, em três deles as guias não foram localizadas 

(mas os motivos para o encaminhamento constavam do prontuário) e quatro 

apresentavam guias sem data (e foi levada em consideração a data da primeira 

consulta existente no prontuário). Em 320 guias foram encontradas somente um 

motivo de encaminhamento e, em 113, mais de um motivo, chegando ao máximo de 

quatro. Na divisão dos grupos por motivos cardiovasculares ou não, foi considerado 

apenas um motivo e priorizado aquele correspondente à queixa do paciente e ao 

desfecho do diagnóstico, obtidos pela análise do prontuário.  

Do total dos pacientes analisados, 274 (63,2%) eram do sexo masculino e 

159 (36,7%) do sexo feminino. A idade variou entre 0,3 a 176 meses (equivalente a 

14 anos e 8,4 meses), com mediana de 72,0 meses (ou 6 anos) e desvio padrão de 

57 meses (ou 4 anos e 6,2 meses). A tabela 1 mostra a distribuição dos pacientes 

segundo a idade e o sexo. 
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Tabela 1 - Números de pacientes encaminhados ao ambulatório de 

cardiologia pediátrica da Policlínica Municipal de Sorocaba; 

segundo a faixa etária e o sexo. Sorocaba-SP, 2012. 

 

 

 

 

 

 

* Neonato: até 28 dias; Lactente: 29 dias a 1 ano, 11 meses e 29 dias; Pré-escolar: 2 
anos a 5 anos, 11 meses e 29 dias; Escolar: 6 anos a 9 anos, 11 meses e 29 dias; 
Adolescente: 10 anos a 19 anos completos. Fonte: Organização Pan-Americana da 
Saúde/Organização Mundial da Saúde Brasil. Disponível em: www.paho.org/bra/. 
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Foram recebidas guias de referenciamento de todas as unidades (25 UBS e 5 

USF) existentes em Sorocaba, à época da coleta de dados. Das 30 UBS/USF 

analisadas, o maior número de encaminhamentos foi proveniente da UBS Márcia 

Mendes (n=40; 9,2%) e o menor número do Centro de Saúde Escola (n=2; 0,4%). 

Considerando apenas as USFs, houve 49 encaminhamentos (11,3% do total), sendo 

o maior número proveniente da unidade Vitória Régia (n=18; 4,1%) e o menor da 

unidade Vila Sabiá ( n=4; 0,9%).  

O intervalo de tempo entre a data de encaminhamento e a de atendimento na 

Policlínica variou de zero a 344 dias (16,0 ± 37,1 dias; mediana ± desvio-padrão). 

Neste cálculo foram excluídos sete pacientes por falta das guias ou ausência da 

data de encaminhamento nas mesmas.  

  

Faixas 
Etárias* 

Masculino Feminino Ambos os sexos 

n % n % n % 

Neonato 13 4,7 8 5,0 21 4,8 

Lactente 61 22,3 47 29,6 108 24,9 

Pré - escolar 45 16,4 38 23,9 83 19,2 

Escolar 53 19,3 30 18,9 83 19,2 

Adolescente 102 37,2 36 22,6 138 31,9 

Número total 274 100 159 100 433 100 
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Gráfico 1 - Intervalo de tempo em dias entre o encaminhamento do paciente 

pela UBS/USF e o atendimento no ambulatório de cardiologia 

pediátrica da Policlínica Municipal de Sorocaba. Sorocaba-SP, 

2012. 

 

 Excluídos sete pacientes com guias não localizadas ou sem datas.  

 Fonte: Elaboração da própria autora. 

 

4.2 Motivos para encaminhamento 

 

Os motivos de encaminhamento dos 433 pacientes totalizaram a soma de 

568, já que em algumas guias constavam mais de um deles. Chamou a atenção a 

dificuldade encontrada na leitura das guias, pela qualidade da grafia. Os motivos 

estão descritos literalmente na Tabela 2 e se distribuíram da forma apresentada no 

gráfico 2.  
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Tabela 2 - Motivos de encaminhamento ao ambulatório de cardiologia 

pediátrica da Policlínica Municipal de Sorocaba presentes nas 

guias dos pacientes provindos das UBS/USFs. Sorocaba-SP, 

2012.  

        Fonte: elaboração da própria autora.  

MOTIVOS (descrição literal) 
NÚMERO DE GUIAS 

n (%) 

Sopro 163 (28,7) 

Arritmia 73 (12,8) 

Avaliação para atividade física 70 (12,3) 

Eletrocardiograma alterado 49 (8,6) 

Dor precordial 49 (8,6) 

Cansaço / dispnéia 36 (6,3) 

Cardiopatias congênitas 30 (5,3) 

Cianose 12 (2,1) 

Raio X de tórax alterado 11 (1,9) 

Síndromes 9 (1,6) 

Ruídos cardíacos de difícil definição 8 (1,4) 

Avaliação pré-operatória 8 (1,4) 

Pós-operatório 7 (1,2) 

Síncope 5 (0,9) 

Obesidade 5 (0,9) 

Dislipidemias 5 (0,9) 

Hipertensão arterial 4 (0,7) 

Perda de fôlego 3 (0,5) 

Mãe com diabetes gestacional e uso de insulina 2 (0,3) 

Prematuridade 2 (0,3) 

Acidente vascular isquêmico, alteração da perfusão, 
anemia, asma, aumento do hormônio tireoestimulante, 
avaliação cardíaca, baixa estatura, dor em membros 
inferiores, hiperatividade, hipotensão arterial, irmão com 
cardiopatia, mãe usuária de drogas, malformação renal, 
palidez/sudorese, perda de convênio, pneumonias de 
repetição, sudorese/broncopneumonia.  

1 (0,2 cada) 

TOTAL 568 (100) 
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Gráfico 2 - Motivos de encaminhamento de crianças para avaliação no 

ambulatório de cardiologia pediátrica da Policlínica Municipal de 

Sorocaba em valores percentuais. Sorocaba-SP, 2012. 

 

            Fonte: elaboração da própria autora. 

Alguns motivos de encaminhamento como perda de fôlego (n=3; 0,5%), 

hiperatividade (n=1; 0,2%), mãe usuária de drogas (n=1; 0,2%), dor em membros 

inferiores (n=1; 0,2%) e avaliação cardíaca (n=1; 0,2%) não resultaram em doença 

cardiovascular confirmada. O motivo de “mãe com diabetes gestacional em uso de 

insulina” resultou na confirmação de miocardiopatia hipertrófica secundária. O 

paciente encaminhado por “irmão com cardiopatia” recebeu o diagnóstico de  

bloqueio atrioventricular de 1º grau e aquele que “perdeu o convênio” culminou com 

estenose pulmonar valvar discreta e forame oval pérvio. Já o paciente com 

“alteração de perfusão” teve confirmado forame oval pérvio. 
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Considerando os critérios para classificação já expostos, tivemos 371 (85,7%) 

pacientes encaminhados por motivos cardiovasculares e 62 (14,3%) por motivos não 

cardiovasculares. 

 

4.3 Exames subsidiários cardiológicos 

 

Os exames subsidiários solicitados na Policlínica, conforme a necessidade e 

gravidade de cada caso e após realização da anamnese e exame físico, incluíram 

aqueles relacionados ao aparelho cardiovascular, como raio X de tórax, 

eletrocardiograma, ecocardiograma, Holter 24 h e teste ergométrico. 

O raio X de tórax foi solicitado em igual número ao do eletrocardiograma 

(n=432; 99,8% dos 433 pacientes), seguido do ecocardiograma (n=417; 96,3%), do 

Holter 24 h (n=42; 9,7%) e do teste ergométrico (n=7; 1,6%).  

O raio X de tórax foi normal em 230 pacientes (53,1% do total de pacientes) e 

alterado em 181 (41,8%). Apesar de solicitado, 21 pacientes (5,0%) não fizeram o 

raio X. O ECG foi normal em 137 pacientes (31,6%), alterado em 274 (63,3%) e não 

realizado, embora solicitado, em 21 pacientes (5,0%). O resultado do ECO foi 

normal em 196 pacientes (45,3%), alterado em 127 (29,3%) e 94 não realizaram o 

exame (21,7%), apesar da requisição. No Holter 24 h, oito resultados (1,8%) foram 

normais, 25 (5,8%) alterados e 9 pacientes (2,1%) não realizaram o exame pedido. 

E em relação ao teste ergométrico, o resultado estava normal em um paciente 

(0,2%) e seis (1,4%) não realizaram o exame, apesar de solicitado.   

No Holter 24 h, 25 exames estavam alterados, sendo que somente um foi 

encaminhado por motivo não cardiovascular. Os resultados normais foram oito e, 

seis encaminhados por motivos cardiovasculares. Não realizaram o exame nove, 

todos solicitados por motivos cardiovasculares. O teste ergométrico foi normal em 

um paciente encaminhado por motivo cardiovascular e, os que não fizeram o exame, 

quatro solicitados por motivos cardiovasculares. Estes dados estão apresentados na 

tabela 3.  
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Tabela 3 - Tipos e resultados dos exames subsidiários cardiológicos 

solicitados no ambulatório de cardiologia pediátrica da 

Policlínica Municipal de Sorocaba. Sorocaba-SP, 2012. 

          Fonte: elaboração da própria autora. 

Na amostra analisada (n=433), 65 (15,0%) pacientes tiveram todos os 

exames cardiológicos (solicitados e realizados) com resultados normais. 

 

4.4 Outros exames laboratoriais  

 

Outros exames laboratoriais incluíram hemograma, colesterol total e frações, 

triglicérides, glicemia de jejum, potássio sérico, cálcio sérico, tiroxina livre, hormônio 

tireoestimulante e imunoglobulina E. Os resultados dos exames laboratoriais 

realizados em 22 pacientes (5,1% dos 433) eram normais; 21 (4,8%) apresentaram 

uma ou mais de uma alteração laboratorial (8 com aumento do colesterol total, 4 

com aumento dos triglicérides, cinco com aumento do TSH, dois com anemia, um 

com leucopenia leve, três com eosinofilia, um com hipoglicemia, uma hipocalcemia, 

Exames 
cardiológicos 
e resultados 
em relação ao 
número de 
pacientes 

Total de 
solicitações; 

% de 
pacientes 

Normal 

(n; %) 

Alterado 

(n; %) 

Solicitado e 
não 

realizado 

(n; %) 

Raio X de tórax 432; 99,8 230; 53,1 181; 41,8 21; 5,0 

ECG 432; 99,8 137; 31,6 274; 63,3 21; 5,0 

Ecocardiograma 417; 96,3 196; 45,3 127; 29,3 94; 21,7 

Holter 24h 42; 9,7 8;  1,8 25; 5,8 9;  2,1 

Teste 
ergométrico  

7; 1,6 1;  0,2 0; 0 6; 1,4 

TOTAL 1330 
572 (43,0% 
dos exames 
realizados) 

607 (45,6% 
dos exames 
realizados) 

151 (11,4% 
dos exames 
realizados) 
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uma hipopotassemia e um com aumento da imunoglobulina E). Quatorze pacientes 

(3,2%) não fizeram os exames solicitados.  

Tabela 4 - Exames laboratoriais realizados no ambulatório de cardiologia 

pediátrica da Policlínica Municipal de Sorocaba. Sorocaba-SP, 

2012. 

Nº de pacientes aos 
quais foram 

solicitados exames 
laboratoriais 

(n; % em relação ao 
total de pacientes) 

Nº de pacientes 
com resultados 

normais 

(n; %) 

Nº de pacientes 
com resultados 

alterados 

(n; %) 

Nº de pacientes 
com exames 

solicitados e não 
realizados 

(n; %) 

 

57; (13,2%) 

 

22; (5,1%) 

 

21; (4,8%) 

 

14; (3,2%) 

 

Fonte: elaboração da própria autora. 

Tabela 5 - Alterações laboratoriais encontradas nos pacientes 

Alterações laboratoriais encontradas nos 
21 pacientes 

                 Total 

Hipercolesterolemia                     8 

Hipertrigliceridemia                     4 

Aumento do TSH                     5 

Anemia                      2 

Eosinofilia                     3 

Leucopenia leve                     1 

Hipoglicemia                     1 

Hipopotassemia                     1 

Hipocalcemia                      1 

Aumento da imunoglobulina E                      1 

Fonte: elaboração da própria autora. 



Referenciamento à Cardiopediatria e proposta de interação educacional 

32 

 
4.5 Exames não realizados 

 

Um total de 127 (29,3%) pacientes não realizaram algum ou todos os exames 

solicitados. Destes, nove tiveram alta, 30 mantiveram seguimento e 88 perderam o 

seguimento. 

 

4.6 Conduta tomada e destino dos pacientes  

 

Na amostra analisada (n=433), a 416 pacientes (96,1%) não foi prescrita 

qualquer medicação e a 17 pacientes (3,9%) foram introduzidos e/ou mantidos os 

seguintes medicamentos com ação cardiovascular: diuréticos (diurético de alça e/ou 

diurético poupador de potássio), hipotensor/vasodilatador (inibidores da enzima 

conversora de angiotensina) e antiarrítmicos (amiodarona; antiarrítmico classe III e 

propranolol; antiarrítmico classe II, beta bloqueador não seletivo beta 1 e beta 2).   

No período analisado, 166 pacientes (38,3%) tiveram alta, 96 pacientes 

(22,2%) perderam o seguimento (dentre os quais se encontram os 88 que não 

realizaram os exames solicitados) e 171 pacientes (39,5%) mantiveram o 

acompanhamento. Das 166 altas, 93 (56,0%) foram acompanhadas de 

contrarreferência, pois uma via da mesma foi encontrada nos prontuários. Além dos 

pacientes com alta, dois em seguimento tiveram suas contrarreferências 

preenchidas. Alguns pacientes que perderam o seguimento, o fizeram após ter sido 

confirmado (n=9) ou afastado (n=29), no período analisado, a presença ou ausência 

da doença cardiovascular, ressaltando que os que retornaram mesmo após o 

período analisado (e até o término deste trabalho para a qualificação) foram 

reclassificados para inserção correta. Ainda, houve 58 pacientes (15,6%) 

encaminhados por motivos cardiovasculares e que perderam o seguimento antes da 

confirmação ou do afastamento da doença cardiovascular.  
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Figura 1 - Destino dos pacientes. 

 

Fonte : elaboração da própria autora. 

 

4.7 Fluxograma dos pacientes encaminhados (Figura 2)  

 

Dentre os pacientes encaminhados por motivos cardiovasculares, (n=371; 

85,7% dos 433 pacientes), 143 (38,6% de 371) foram confirmados com doença 

cardiovascular. Três destes (2,1%) tiveram alta, sem contrarreferência. 

Permaneceram em seguimento, 131 (91,6%) pacientes; nove (6,3%) perderam o 

seguimento. Outros 170 (45,8%) pacientes não foram confirmados como portadores 

de doença cardiovascular, sendo que 122 (71,8%) tiveram alta, 74 (60,7%) com 

contrarreferência e 48 (39,3%) sem contrarreferência. Mantiveram o seguimento, 31 

(18,2%) pacientes e 17 (10%) perderam o seguimento. Também perderam 

seguimento, antes da confirmação ou do afastamento de doença cardiovascular, 58 

pacientes (15,6%). 

Dos pacientes encaminhados por motivos não diretamente relacionados ao 

aparelho cardiovascular (n=62; 14,3%), em cinco (8,1%) foi confirmada doença 

cardiovascular e permaneceram em seguimento. Nenhum teve alta ou perda de 

seguimento. A ausência de doença cardiovascular foi confirmada em 57 pacientes 

(91,9%), sendo que 41 deles receberam alta (71,9%). Desses, 19 (46,3%) 

nº de pacientes da 

amostra (n=433) 

altas 

 (n=166; 38,3%) 

em seguimento  

(n=171; 39,5%) 

perda de seguimento 

 (n=96; 22,2%) 
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receberam contrarreferência e 22 (53,7%) não receberam. Quatro pacientes (7,0%) 

mantiveram seguimento e 12 (22,1%) perderam seguimento. Nenhum paciente teve 

perda de seguimento antes da confirmação ou do afastamento da doença 

cardiovascular neste grupo. 
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Figura 2 - Fluxograma dos pacientes encaminhados. 

Fonte: elaboração da própria autora.  
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A doença cardiovascular foi confirmada em 148 (34,2%) pacientes 

encaminhados (143 por motivos cardiovasculares e cinco por motivos não 

cardiovasculares) e não foi confirmada em 227 (52,4%) do total da amostra. Dos 

cinco motivos não cardiovasculares, referidos nos encaminhamentos, constam: dois 

por “síndrome” (um não confirmado, porém portador de comunicação interatrial sem 

repercussão hemodinâmica e outro com síndrome de Down com canal arterial de 

pequeno calibre e estenose supravalvar pulmonar); um para avaliação para 

atividade física com aneurisma da fossa oval sem comunicação interatrial ao 

ecocardiograma e extrassístole ventricular isolada ao eletrocardiograma); um perdeu 

o convênio (portador de forame oval pérvio e estenose pulmonar valvar discreta ao 

ecocardiograma); e um referido por ter “irmão com cardiopatia” (era portador de 

bloqueio atrioventricular de 1º grau com ecocardiograma normal). 

Figura 3 - Confirmação ou não de doença cardiovascular nos pacientes 

encaminhados. 

 

Fonte: elaboração da própria autora. 

Cento e sessenta e seis pacientes (38,3%) tiveram alta, 93 com 

contrarreferência (56,0%) preenchida. Noventa e seis pacientes (22,2%) perderam o 

seguimento, sendo nove com doença cardiovascular presente, 29 com doença 

cardiovascular ausente e 58 sem diagnóstico definitivo de doença cardiovascular. 

nº  de pacientes (n=433) 

doença cardiovascular 
presente 

 (n=148; 34,2%) 

doença cardiovascular 
ausente 

(n=227; 52,4%) 



Referenciamento à Cardiopediatria e proposta de interação educacional 

37 

 
Na amostra analisada, 171 (39,5%) pacientes mantêm seguimento, 96 

(22,2%) perderam seguimento e 166 (38,3%) tiveram alta no período analisado. 

 

4.8 Diagnósticos realizados na Policlínica 

 

Os diagnósticos que foram feitos na Policlínica estão descritos em tabela 

número 6. 

Tabela 6 - Diagnósticos cardiovasculares e demais diagnósticos realizados no 

ambulatório de cardiologia pediátrica da Policlínica Municipal de 

Sorocaba. Sorocaba-SP, 2012. 

Diagnósticos 
Total 

(N=701) 
% do total dos  
diagnósticos 

% sobre 
amostra 

Sopro cardíaco funcional 79 11,3 18,2 

Avaliação atividade física 68 9,7 15,7 

Dor torácica 50 7,1 11,5 

Sopro cardíaco a/e 37 5,3 8,5 

Forame oval pérvio  31 4,4 7,1 

Taquicardia a/e 30 4,3 6,9 

Prolapso valvar mitral 25 3,6 5,8 

Avaliação cardíaca 18 2,6 4,1 

Cansaço 14 2,0 3,2 

Estenose pulmonar valvar discreta 11 1,6 2,5 

Extrassistolia ventricular 11 1,6 2,5 

Obesidade 11 1,6 2,5 

Comunicação interventricular muscular 10 1,4 2,3 

Anemia 9 1,3 2,1 

Extrassistolia atrial 9 1,3 2,1 

Cianose a/e 8 1,1 1,8 

Dispnéia a/e 8 1,1 1,8 

Extrassístole atrial rara 8 1,1 1,8 

Extrassístole ventricular isolada 8 1,1 1,8 

Hipotireoidismo 8 1,1 1,8 

Respirador bucal 8 1,1 1,8 

Sobrepeso 8 1,1 1,8 

Asma 7 1,0 1,6 

Avaliação pré-operatória 7 1,0 1,6 

Cardiomegalia 7 1,0 1,6 

Comunicação interatrial 7 1,0 1,6 

Hipercolesterolemia 7 1,0 1,6 

Continua 
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Tabela 6 - Diagnósticos cardiovasculares e demais diagnósticos realizados 

no ambulatório de cardiologia pediátrica da Policlínica Municipal de 

Sorocaba. Sorocaba-SP, 2012. Continuação 

 

Aceleração de fluxo discreta em aorta descendente  6 0,9 1,4 

Estenose artéria pulmonar esquerda discreta 6 0,9 1,4 

Hipertensão arterial 6 0,9 1,4 

Persistência do canal arterial 6 0,9 1,4 

Síncope 6 0,9 1,4 

Arritmia sinusal 5 0,7 1,2 

Perda de fôlego 5 0,7 1,2 

Persistência do canal arterial sem repercussão 5 0,7 1,2 

Ritmo atrial ectópico intermitente 5 0,7 1,2 

Baixo Ganho Ponderal, cefaleia, estenose artéria pulmonar 
direita discreta, estenose supravalvar pulmonar discreta, 
hipertrigliceridemia 

4 (cada) 0,6 (cada) 0,9 (cada) 

Ansiedade, comunicação interatrial  de importante 
repercussão hemodinâmica,  comunicação interventricular, 
comunicação interventricular muscular trabecular, dor 
abdominal, estenose pulmonar de leve repercussão 
hemodinâmica, estenose pulmonar valvar sem repercussão 
hemodinâmica, facies sindrômico, hipertensão pulmonar 
leve, insuficiência mitral discreta, ligadura e secção do canal 
arterial, prematuridade, síndrome do bebê chiador, síndrome 
de Down 

3 (cada) 0,4 (cada) 0,7 (cada) 

Aceleração de fluxo discreta em via de saída do ventrículo 
direito, aceleração de fluxo em artéria pulmonar direita sem 
gradiente significativo, aneurisma da  fossa oval sem 
comunicação interatrial, avaliação para atividade física 
competitiva, acidente vascular cerebral isquêmico, bloqueio 
atrioventricular 2º grau, bradicardia sinusal, coarctação de 
aorta importante, coarctação de aorta leve, comunicação 
interatrial de discreta repercussão hemodinâmica, condução 
atrioventricular acelerada, crise convulsiva, defeito do septo 
atrioventricular total, escoliose, estenose pulmonar valvar 
grave, estenose valvar aórtica discreta, extrassístole 
ventricular rara, sedentarismo, valva aorta bicúspide, 
ventrículosseptoplastia 

2 (cada) 0,3 (cada) 0,5 (cada) 

Aceleração de fluxo discreta supravalvar pulmonar, atraso 
do desenvolvimento neuropsicomotor, alergia à proteína do 
leite de vaca, aortoplastia, arritmia, asma grave, asma 
moderada, associação  Charge, atraso no crescimento, 
atresia pulmonar, atresia tricúspide, atriosseptoplastia, 
bloqueio atrioventricular 1º grau, broncoespasmo, choque  
séptico, cianose periférica, cianose perioral, déficit  auditivo, 
diabetes gestacional, disfunção cardíaca, dor em membros, 
dupla lesão mitral importante, endocardite bacteriana, 
fibrilação atrial, fragilidade vascular, hipertrofia 
adenoamigdaliana, hipertrofia de  adenóides, hipocalcemia, 
hipocalemia, hipoglicemia, hipotensão, hipotensão postural, 
insuficiência aórtica discreta, istmoplastia aórtica, 
malformação renal, miocardiopatia hipertrófica do ventrículo 
esquerdo, obstrução nasal constante, persistência de veia 
cava superior esquerda, pós-operatório tardio de 
atriosseptoplastia, pós-operatório  tardio de nefrectomia, 
refluxo gastroesofágico, síndrome de Crouzon, síndrome 
genética, síndrome de Goldenhar, síndrome de Shone 

1(cada) 0,1(cada)  0,2(cada) 

Fonte: elaboração da própria autora. 
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Os diagnósticos cardiovasculares estão listados nas tabelas 7 e 8. 

 

Tabela 7 - Diagnósticos cardiovasculares: tipo e frequência 

DIAGNÓSTICOS CARDIOVASCULARES (n=184) 

n; (%DO TOTAL de 701 
DIAGNÓSTICOS) 

forame oval pérvio 31; (4,4) 

prolapso valvar mitral 25; (3,6) 

estenose pulmonar valvar discreta 11; (1,6) 

comunicação interventricular muscular 10; (1,4) 

comunicação interatrial 7;  (1,0) 

aceleração fluxo discreto em aorta descendente, estenose artéria pulmonar 
esquerda discreta, hipertensão arterial, persistência do canal arterial, síncope 

6 (cada); 0,9 (cada) 

persistência do canal arterial sem repercussão hemodinâmica 5; (0,7) 

estenose artéria pulmonar direita discreta 4; (0,6) 

comunicação interatrial com importante repercussão hemodinâmica, 
comunicação interventricular, comunicação interventricular muscular trabecular, 
estenose pulmonar valvar leve repercussão hemodinâmica, estenose pulmonar 
valvar sem repercussão hemodinâmica, hipertensão pulmonar valvar leve, 
insuficiência mitral discreta, ligadura e secção do canal arterial 

3 (cada); 0,4 (cada) 

aceleração de fluxo discreta em via de saída do ventrículo direito, aceleração de 
fluxo em artéria pulmonar direita sem gradiente significativo, aneurisma  da fossa 
oval sem comunicação interatrial, acidente vascular cerebral isquêmico, 
coarctação de aorta importante, coarctação de aorta leve, comunicação interatrial 
de discreta repercussão hemodinâmica, defeito septo atrioventricular forma total,   
estenose pulmonar valvar grave, estenose valvar aórtica discreta, valva aórtica 
bicúspide, ventriculosseptoplastia   

2 (cada); 0,3 (cada) 

Aceleração de fluxo discreta supravalvar pulmonar, aortoplastia, atresia 
pulmonar, atresia tricúspide, atriosseptoplastia, dupla lesão mitral importante, 
endocardite bacteriana, hipotensão arterial, insuficiência aórtica discreta, 
istmoplastia aórtica, miocardiopatia hipertrófica do ventrículo esquerdo, 
persistência da veia cava superior esquerda, pós-operatório tardio de 
atriosseptoplastia 

1 (cada); 0,1 (cada) 

Fonte: elaboração da própria autora 

Tabela 8 - Diagnósticos eletrofisiológicos: tipo e frequência 

DIAGNÓSTICOS ELETROFISIOLÓGICOS (n=56) n; (%) DO TOTAL DE 701 
DIAGNÓSTICOS 

Extrassistolia ventricular 11; (1,6) 

Extrassistolia atrial 9; (1,3) 

Extrassistolia atrial rara; extrassistolia ventricular isolada 8 (cada); 1,1 (cada) 

Arritmia sinusal; ritmo atrial ectópico intermitente 5 (cada) ;0,7 (cada) 

Bloqueio atrioventricular de 2º grau; bradicardia sinusal; condução 
atrioventricular acelerada; extrassistolia ventricular rara 

2 (cada); 0,3 (cada) 

Bloqueio atrioventricular de 1º grau; fibrilação atrial 1 (cada); 0,1 (cada) 

Fonte: elaboração da própria autora 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os resultados descritos demonstraram que cerca de metade dos pacientes 

(52,4%) encaminhados para atendimento secundário especializado em 

cardiopediatria não tiveram confirmação de doença cardiovascular. Também foi 

evidenciado que este diagnóstico foi afastado ou confirmado com a expertise de um 

especialista na área e, na quase totalidade dos casos, com os resultados de três 

exames subsidiários, o raio X de tórax, o eletrocardiograma e o ecocardiograma. 

Com relação à amostra analisada (n=433), houve uma preponderância do 

sexo masculino (n=274; 63,2%) e a mediana da idade apontou para pacientes em 

idade escolar (6 ± 4 anos). No entanto, nossos dados demonstram o predomínio de 

adolescentes (n=138; 31,9%), em especial no sexo masculino, seguidos de lactentes 

(n=108; 24,9%), pré-escolares e escolares ambos (n=83; 19,2%). A maior taxa de 

pacientes masculinos não tem razão fisiopatológica plausível descrita. Quanto aos 

adolescentes, segundo orientações do Ministério da Saúde em seu manual da saúde 

integral de adolescentes e jovens, a captação deles deve ser realizada por meio de 

ações e atividades estratégicas desenvolvidas tanto no interior das unidades de 

saúde, quanto nas comunidades otimizando as oportunidades de contato com à 

equipe de saúde, sendo a escola esse espaço privilegiado de captação, pois agrega 

grande parte deles, num espaço de socialização, formação, informação e onde 

passam a maior parte do tempo. 19 Talvez exista nesta faixa etária, e em especial no 

sexo masculino, uma prática maior de atividades físicas, o que poderia explicar 

aparecimento de mais sintomas. 

Estudo de Amaral, Granzotti e Nunes 3 ao analisar 2000 crianças 

encaminhadas das Unidades Básicas de Saúde de Ribeirão Preto para um 

ambulatório de cardiologia pediátrica terciário, também evidenciou a predominância 

do sexo masculino (1075; 54%), mas com preponderância da faixa etária escolar 

(1041; 51,5%) e baixa representação de neonatos (10; 0,5%). Em nossa casuística, 

os neonatos corresponderam ao menor número de encaminhamentos (n=21; 4,8%) 

do total de pacientes. Numa outra análise com 562 pacientes, a distribuição também 

foi maior no sexo masculino (54%), e em crianças escolares (41%) com menor 

número de neonatos (4%). 8 O baixo índice de encaminhamentos dos neonatos, 

provavelmente deve se ao fato da ausência de sintomas, pois os sopros auscultados 
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nessa época são influenciáveis pelas mudanças na resistência vascular pulmonar e 

no fechamento do canal arterial. Isto é, defeitos como a comunicação interventricular 

não serão detectados se a resistência vascular pulmonar não diminuir a um nível 

suficiente para permitir que o fluxo turbulento seja auscultado. 22 E o neonato com a 

síndrome do coração esquerdo hipoplásico se apresentará saudável até que o canal 

arterial oclua e produza um quadro clínico de choque. 22 Então, na avaliação inicial 

do neonato, o tempo do aparecimento do sopro e a ausência ou presença de outros 

sinais e sintomas devem ser observados. 22 Outro dado importante a este respeito é 

que os recém-nascidos com cardiopatias congênitas graves diagnosticadas intra-

útero ou logo após o nascimento, já deixam a maternidade referenciados ao hospital 

terciário com possibilidade de realização cirurgia cardiovascular. Por outro lado, é 

descrito que na idade escolar, o grande número de encaminhamentos pode ser 

devido ao fato das crianças serem avaliadas quando da admissão escolar. 3 No 

entanto, na cidade de Sorocaba esta avaliação não ocorre nas escolas públicas, até 

o presente momento. 

Aos adolescentes, seguiram-se os lactentes com um grande número de 

encaminhamentos (n=108; 24,9%), provavelmente porque o Ministério da Saúde 

preconiza sete consultas de rotina no primeiro ano de vida (na 1ª semana e no 1º, 

2º, 4º, 6º, 9º e, 12º meses), além de duas consultas no segundo ano de vida (18º e 

24º meses) e anuais a partir de então, próximas ao mês de aniversário. 23 Essas 

datas são selecionadas porque representam momentos de oferta de imunizações, 

de orientações de promoção de saúde e prevenção de doenças e com esta 

sistematização do acompanhamento maior número de casos são passíveis de 

detecção. 23 No trabalho de Miyague et al. 24, houve predomínio de lactentes, 

encaminhados ao ambulatório de cardiologia pediátrica que confirmaram cardiopatia 

congênita, coincidindo com a manifestação clínica das cardiopatias de fluxo com 

hipertensão venocapilar pulmonar.  

Houve um número maior de pacientes provenientes das UBS Márcia Mendes 

(n=40; 9,2%) e USF Vitória Régia (n=18; 4,1%), e, em menor número, da UBS 

Centro de Saúde Escola (n=2; 0,4%) e USF Vila Sábia (n=4; 0,9%). Alguns fatores 

podem ter contribuído para essa situação, já que as duas UBS/USF com maior 

número de encaminhamentos correspondem às áreas mais populosas da cidade nas 

zonas oeste e norte, respectivamente. De acordo com o último censo do IBGE 
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(2010), 25 a população total de Sorocaba é de 586.625 habitantes (sendo 299.611 do 

sexo feminino e 287.014 do sexo masculino), com 104.004 de crianças até 12 anos. 

Na região oeste da cidade (conforme regionalização adotada pela Secretaria da 

Saúde), a população com menos de 12 anos é de 47.058 (45,2%) habitantes, na 

região Norte é de 31.580 (30,3%) e a soma da região Leste com a Sul é de 25.366 

(24,4%) crianças. 25-27 A USF Vila Sabiá abrange uma área menos populosa e a 

UBS Centro de Saúde Escola pertence à área central e comercial com uma 

população idosa expressiva. Além disso, recebe profissionais em treinamento e está 

conectada ao curso de Medicina da PUC-SP. Outros fatores que podem ser 

apontados como importantes para o maior encaminhamento de algumas unidades 

se relacionam à ausência de médico pediatra ou insegurança do médico generalista, 

além de possíveis descompromisso com a resolutividade e excesso de trabalho. 

O intervalo mediano entre a data de encaminhamento e a data de 

atendimento na Policlínica pode ser considerado bem razoável (16 ± 37,4 dias; 

mediana ± desvio padrão), já que cerca de 74,0% dos pacientes foram consultados 

dentro de 30 dias após o referenciamento. Ou seja, a disponibilização de vagas para 

a cardiopediatria na Policlínica pareceu estar adequada, ao menos no período 

analisado. Por outro lado, houve uma ampla variação no intervalo entre a consulta e 

o encaminhamento e aproximadamente um quarto dos pacientes não foram 

atendidos no mês seguinte ao do encaminhamento, o que pode demonstrar que 

ainda há dificuldades no agendamento das consultas e na acessibilidade. Isto 

sempre merecerá atenção, especialmente para o público alvo da especialidade, pois 

o diagnóstico e tratamento oportunos sempre levam a melhores prognósticos. 

Especificamente nos casos dos neonatos com cardiopatias dependentes do canal 

arterial (transposição das grandes artérias e síndrome do coração esquerdo 

hipoplásico) a descompensação ocorre na primeira semana de vida e eles, portanto, 

necessitam de priorização no atendimento. 

Abu-Harb et al. 28 mostraram que o diagnóstico das cardiopatias congênitas 

pode passar desapercebido em 30% das crianças durante as primeiras semanas de 

vida. 28,29 De acordo com dados colhidos por esses autores, cerca de 200 crianças 

morrem anualmente na Grã-Bretanha devido a cardiopatias não diagnosticadas. 

Concluem que a ocorrência de tais casos provavelmente seja ainda maior nos 

países nos quais o acesso a serviços especializados é mais difícil. 28,29 e apontam a 
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necessidade de assegurar atitude diagnóstica mais eficiente por meio de programas 

de treinamento, envolvendo profissionais que atuam em berçários e na rede de 

atenção primária. 29 Com isso há aumento do reconhecimento das cardiopatias 

congênitas em recém-nascidos e lactentes pequenos, possibilitando o tratamento 

precoce e redução da mortalidade infantil. 29 A tendência atual está dirigida para a 

utilização da ecocardiografia fetal, método diagnóstico ainda pouco acessível 

mesmo para a população dos grandes centros urbanos do país, dados seu custo e a 

carência de profissionais habilitados. 29 

Na amostra analisada somaram-se 568 motivos de encaminhamento. O sopro 

cardíaco representou o motivo mais frequente (n=163; 28,7%) dos 

encaminhamentos. Mas este dado representa uma via de mão dupla, pois embora o 

encaminhamento possa estar adequado, é estimado que em torno de 72% das 

crianças terão ausculta de sopro cardíaco em algum momento da infância. 22,30 

Ainda, a origem desses sopros não está bem definida e sabe-se que a associação 

com bandas fibromusculares intraventriculares (falso tendão) é comum, 3,31 

principalmente no sopro musical de Still. 3,32 Essas bandas são consideradas 

variações da normalidade e não apresentam relação causa - efeito com sopro 

sistólico. 3,33 Em nossa casuística, dos encaminhamentos por sopro cardíaco, 79 

(18,2%) pacientes confirmaram ter sopro cardíaco funcional e todos tinham 

ecocardiograma normal. Este é um dado a ser considerado, pois a capacitação em 

serviço pode auxiliar a diminuir esta taxa de encaminhamento. 

A arritmia correspondeu ao segundo motivo dos encaminhamentos (73; 

12,8%) e foi confirmada em vinte pacientes (4,6% do total de 433 pacientes), 

culminando com 56 (8,0%) diagnósticos eletrofisiológicos, incluindo dentre eles, 36 

que não chegaram pelo motivo da arritmia. Dentre os que foram encaminhados por 

arritmia, quatro (5,5% dos encaminhamentos e 7,1% dos diagnósticos 

eletrofisiológicos) corresponderam à arritmia sinusal respiratória, padrão normal em 

crianças eutróficas. Nestas, a frequência cardíaca aumenta durante a inspiração e 

diminui lentamente durante a expiração, mantendo a configuração normal e a 

relação normal P-QRS no eletrocardiograma. 34 Pode haver alteração mínima na 

configuração da onda P e intervalo PR. Não indica patologia, sendo considerado 

padrão normal do eletrocardiograma em crianças e foi assim aqui considerado. 34 
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Alguns casos de extrassistolia ventricular e atrial tiveram necessidade de 

terapêutica, conforme descrito na literatura. 3 . 

A avaliação para atividade física correspondeu a 70 (12,3%) motivos de 

encaminhamento Destes, apenas em um paciente adolescente foi confirmada 

extrassistolia ventricular e atrial ao Holter 24 h (1,4%). A avaliação inicial para 

participação de crianças, sem doença cardiovascular conhecida, em atividades 

esportivas inclui uma anamnese cuidadosa à procura de sintomas como dor no 

peito, síncope, cansaço e dos antecedentes familiares (como morte súbita em 

pessoas com menos de 50 anos, síndrome de Marfan), além do exame físico com 

foco cardiovascular. 22 Os exames subsidiários cardiológicos como 

eletrocardiograma e ecocardiograma de rotina não são recomendados como 

avaliação pré-esportiva para todas as crianças. 22 A avaliação clínica pré-

participação em atividades físico-esportivas no grupo das crianças e adolescentes é 

um aspecto polêmico sobre o qual, até o momento, não existe consenso. Não há 

registros epidemiológicos no Brasil de mortes súbitas relacionadas às práticas 

esportivas nessa faixa etária, existindo apenas publicações de relatos de casos. 35 A 

posição oficial da Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte é que, do ponto de 

vista de saúde pública, crianças e adolescentes podem participar de atividades 

físicas recreacionais de baixa ou moderada intensidade sem a necessidade de 

exames pré-participação. Por outro lado se o objetivo for o esporte competitivo ou de 

alta intensidade, o jovem necessita de avaliação médica e funcional. 35 De toda 

forma, a prefeitura de Sorocaba, na lei nº 10.455, de 17 de maio de 2013, 36 tornou 

obrigatória a avaliação médica de crianças e adolescentes para realização de aulas 

de Educação Física nas escolas da rede municipal, destacando que o município já 

teve alguns casos de morte de crianças e adolescentes que praticavam atividades 

físicas nas quadras escolares. 36 Todavia, a obrigatoriedade resultou na suspensão 

das atividades físicas nas escolas municipais, pois ainda não há regulamentação de 

quem será o responsável pela avaliação médica e este assunto permanece em 

discussão.  

O eletrocardiograma alterado e a dor precordial totalizaram, cada um, 49 

(8,6%) dos motivos de encaminhamento. O motivo de encaminhamento por 

eletrocardiograma alterado foi confirmado em alguns casos de bradicardia sinusal, 

arritmia sinusal, extrassistolia atrial, extrassistolia ventricular e condução 
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atrioventricular acelerada. A dor no peito é um motivo frequente, comum na prática 

médica geral e importante devido à incidência considerável de doença hipertensiva e 

aterosclerótica na população adulta. 3,22 No entanto deve ser enfatizado que uma 

das causas menos comuns de dor no peito nas crianças é o coração. 22 Algumas 

cardiopatias importantes podem induzir a dor precordial: estenose aórtica, prolapso 

da valva mitral, miocardiopatia hipertrófica, anomalias das artérias coronárias, 

pericardite, doença de Kawasaki e arritmia. 3 No presente estudo, houve 

confirmação de alguns casos encaminhados por no peito como portadores de 

prolapso valvar mitral e arritmias (extrassistolia atrial e ventricular). Em todas as 

crianças com queixa de dor precordial foi realizado o eletrocardiograma, exame 

importante nesses casos, 3 que apresentou alterações não significativas na maioria 

deles.  

O motivo cansaço/dispneia ocorreu em 36 (6,3%) dos encaminhamentos, e a 

presença de cardiopatia foi confirmada em dois casos (defeito do septo 

atrioventricular forma total e persistência do canal arterial). Já em outros dois casos 

foram detectados forame oval pérvio e prolapso valvar mitral, condições 

consideradas menos significativas. 

Oito (26,6%) dos 30 pacientes com motivos de encaminhamento por 

cardiopatia congênita não tiveram confirmação de doença cardiovascular, sendo que 

em sete pacientes a cardiopatia foi afastada pelo ecocardiograma e, em um, ela 

ficou indefinida, pois o paciente não realizou o ecocardiograma solicitado. Em 18 

pacientes, (60,0%) foram detectadas cardiopatias congênitas com repercussão 

clínica não significativa (comunicação interventricular muscular, comunicações 

interatriais pequenas ou com repercussão hemodinâmica discreta, persistência do 

canal arterial sem repercussão hemodinâmica, estenose pulmonar valvar leve, 

coarctação de aorta leve, valva aórtica bicúspide, forame oval pérvio), comuns no 

presente estudo corroborando dados da literatura. 3,24,29,37 Em quatro pacientes 

(13,3%) foram diagnosticadas cardiopatias graves: defeito do septo atrioventricular 

total, atresia pulmonar com septo interventricular íntegro, estenose pulmonar valvar 

importante e defeito cardíaco grave em série, obstrutivo à esquerda, que 

acompanham a Síndrome de Shone (hipoplasia valvar mitral, estenose aórtica, 

coarctação de aorta), sendo que este último caso teve o diagnóstico realizado na 

maternidade.  
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A cianose representou 12 (2,1%) dos motivos de encaminhamentos. É 

comum na prática pediátrica a queixa de “lábios roxos” durante o choro da criança, 

sem significado de cianose. 3 Dos casos avaliados neste trabalho, apenas dois deles 

foram confirmados com a doença cardiovascular, prolapso valvar mitral e forame 

oval pérvio, condições nem sempre associadas com cianose.  

Os encaminhamentos por raio X de tórax alterado (11; 1,9%), tiveram sua 

confirmação em dois casos, um de pouca gravidade (forame oval pérvio), e outro 

com coarctação de aorta, cardiopatia congênita relevante. Os demais casos foram 

considerados normais na reavaliação radiográfica e notou-se a utilização de técnica 

inadequada no raio X, além de análise incorreta de aumento de câmaras, 

principalmente associada nos neonatos e lactentes com a sombra tímica. 3 Ressalta-

se, assim, a importância da reavaliação de raio X já realizado, antes da criança ser 

exposta a novo exame radiológico, muitas vezes desnecessário. Da mesma forma, 

em relação à hipertensão arterial é relevante a aferição com manguito apropriado 

para as faixas etárias, para que não haja erro no diagnóstico. 3 Na presente 

casuística, um caso foi confirmado com hipertensão arterial em uso de anti-

hipertensivo, por sequela de disfunção cardíaca decorrente de choque séptico. Outro 

caso com hipertensão arterial confirmada perdeu o seguimento.  

Foram cinco encaminhamentos por motivo síncope (0,9%), sendo que em um 

caso confirmou extrassistolia ventricular e, em outro, fibrilação atrial, sendo o 

paciente encaminhado para tratamento em centro de referência de cateterismo para 

ablação de feixe anômalo por radiofrequência. Na literatura, a etiologia da síncope 

pode se dever a cardiopatias com hipofluxo arterial cerebral, arritmias, doenças 

neurológicas, metabólicas ou como manifestação primária de miocardiopatia 

hipertrófica durante atividade física, mesmo sem alteração auscultatória prévia. 38 

Portanto, é possível deduzir que as guias apresentavam motivos de 

encaminhamento que podem ser classificados como adequados e inadequados. 

Estes últimos se devem a falhas estruturais (como inexistência de manguito 

adequado para aferição da pressão arterial, impossibilidade de obtenção de exames 

subsidiários), ao descuido e inadequação no preenchimento das guias do ponto de 

vista formal (grafia parcialmente ilegível) e do ponto de vista técnico 

(encaminhamentos com motivos inapropriados em relação ao diagnóstico final). Do 

ponto de vista educacional, todos os motivos inadequados são passíveis de 
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intervenção, mesmo os estruturais, que precisam ser de conhecimento das 

instâncias competentes. 

Uma vez na Policlínica, a quase todos os pacientes foram solicitados exames 

como raio X de tórax, eletrocardiograma e ecocardiograma. A totalidade de exames 

cardiológicos solicitados (n=1330) representou cerca de 3,1 exames por paciente 

atendido. Os resultados foram normais em 572 exames (43,0%) e alterados em 607 

(45,6%). Além disso, 151 pacientes não realizaram os exames solicitados (11,4% do 

total de exames solicitados), o que pode ter ocorrido por dificuldade ou 

indisponibilidade de agendamento ou porque determinados exames mais 

sofisticados, como Holter 24 h e teste ergométrico, demandam maior tempo de 

espera, pois há poucas clínicas credenciadas para realização dos mesmos. De toda 

forma, a realização ou não dos exames representa aumento de custos ao sistema 

de saúde, pois o profissional que atende o paciente no nível secundário sente-se 

com a responsabilidade de obter uma resposta definitiva para dar ao paciente e sua 

família e, se possível, com brevidade, o que infalivelmente gera mais exames. Por 

outro lado, nem sempre os exames são necessários. Um dado que pode estar 

relacionado a isto corresponde aos resultados normais em 43,0% dos exames 

cardiológicos (com porcentagem equivalente a dos exames alterados, 45,6%). É 

provável que tais exames sejam solicitados para justificar e comprovar aos pacientes 

e seus familiares a ausência de doença.  

Além disso, há os pacientes que não fazem os exames solicitados (n=127; 

29,3% de todos os exames solicitados). Se algum deles for portador de patologia 

não diagnosticada, ficará exposto a complicações e possíveis quadros emergenciais 

que oneram o sistema e levam a maior sofrimento. Ou então, correm o risco de 

estarem à própria sorte dentro do sistema de saúde, pois sequer a atenção básica 

foi comunicada de que a conduta tomada não foi concluída. 

A baixa necessidade de terapêutica medicamentosa neste estudo (17; 3,9%), 

mostra que o ambulatório de cardiologia pediátrica secundário abriga, em sua 

maioria, casos mais benignos, entre outros extremamente graves, minoritários, que 

têm direcionamento cirúrgico. Isto está de acordo com Amaral, Granzotti e Nunes, 3 

que demonstraram baixo índice de necessidade terapêutica em sua análise, 

refletindo a pouca gravidade dos casos de pacientes encaminhados. 
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Do total de pacientes analisados no período, houve pouco mais de um terço 

(n=166; 38,3%) que receberam alta e apenas cerca da metade destes casos foram 

acompanhados de contrarreferenciamento, número muito aquém do ideal para a 

efetiva integração vertical do sistema. A este número, soma-se os 96 que perderam 

o seguimento, sobre os quais a atenção básica também não recebeu comunicação. 

Portanto, a falta de interação entre o nível primário e secundário favorece que os 

pacientes sejam desgarrados do sistema e não recebam o adequado 

acompanhamento.  

Também chama a atenção que há 35 pacientes, entre os 227 com doença 

cardiovascular não confirmada, em seguimento, possivelmente para aguardar novos 

exames ou a evolução clínica. Tais pacientes mereceriam um seguimento 

compartilhado com a atenção básica, o que enseja, novamente, comunicação efetiva 

entre os níveis de atenção. 

Noventa e seis pacientes (22,2%) perderam o seguimento, ou seja, são 

aqueles que na revisão dos prontuários não retornaram mais ao atendimento. Dentre 

eles, foram detectados alguns com doença cardiovascular (n=9), outros em que a 

doença cardiovascular foi afastada (n=29) e, ainda, os que não tiveram o diagnóstico 

confirmado ou afastado (n=58). Isso representa uma falha do sistema, podendo se 

dever à dificuldade de reagendamento e no acesso para marcação de consultas, já 

que na época deste estudo, a marcação era feita na Policlínica em dias pré-

estabelecidos. De toda forma, esses pacientes deveriam retornar ao sistema de 

alguma maneira. Seu resgate seria viável com o fortalecimento e comunicação entre 

os níveis primário e secundário de atenção à saúde. 

Houve a confirmação de doença cardiovascular em 148 (34,2%) dos 

pacientes e a não confirmação em 227 (52,4%) pacientes do total de atendimentos. 

Isto é, a doença cardiovascular foi comprovada em cerca de um terço dos pacientes 

encaminhados. Cabe a ressalva de que os pacientes com perda de seguimento sem 

diagnóstico podem contribuir para o aumento deste percentual e, que, por isto 

mesmo, necessitariam de acompanhamento. Tais pacientes podem, também, estar 

em acompanhamento na saúde suplementar ou terem mudado de cidade. Ainda 

assim, a maioria dos motivos de encaminhamentos não encontrou, nos exames 

subsidiários, a confirmação de doença cardiovascular, mesmo quando tais motivos 

eram relacionados ao sistema cardiovascular. Depreende-se que as falhas de 
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encaminhamento, por inadequação técnica do motivo ou por falhas estruturais do 

sistema, são importantes em número e em sua qualidade.  

Na época atual, em que se anseia por diminuição de custos na saúde, 

associada a melhor resolutividade clínica e diagnóstica, os resultados obtidos quanto 

ao número de exames solicitados devem ser vistos com atenção. Em trabalho de 

Danford, 7 é colocada a dificuldade de pediatras, médicos de família e cardiologistas 

pediátricos no desenvolvimento de estratégias para distinguir sopros patológicos 

daqueles inocentes, de uma maneira precisa e custo-efetiva. Assim, o 

reconhecimento de doença cardíaca congênita na criança é um desafio. Portanto, o 

treinamento das habilidades clínicas do médico da atenção primária parece ser o 

primeiro passo na distinção dos sopros patológicos dos inocentes, baseados na 

clínica e exame físico. Por outro lado, em algumas situações, mesmo com um bom 

treinamento, haverá a dúvida do diagnóstico da cardiopatia congênita. O raio X e o 

eletrocardiograma são exames mais baratos e ao alcance da população em nosso 

meio, mas não ajudam a resolver todas os casos, pois são de baixa especificidade. 7 

Em contrapartida, o ecocardiograma é um exame definitivo, 39 mas ainda 

relativamente caro para uso generalizado nos casos de dúvidas com relação a 

sopros auscultados. Ressalte-se que o ecocardiograma transtorácico, realizado por 

cardiologista pediátrico, é o exame de escolha para diagnóstico das cardiopatias 

congênitas. 40 Outro ponto diz respeito ao treinamento do ecocardiografista que, 

idealmente, deve estar habituado com as doenças cardíacas congênitas.  

O investimento na consulta com cardiologista pediátrico tem, a princípio, 

vantagens pela expertise de seu treinamento, desde que haja disponibilidade do 

profissional na rede. No entanto, mesmo este profissional também dependerá de 

resultados de exames subsidiários. Num país como o Brasil, de dimensões 

continentais, a disponibilização de cardiologistas pediátricos em todas as regiões 

não é viável em curto prazo, uma vez que esses profissionais estão concentrados 

nas grandes cidades, como demonstram dados recentemente publicados em 

Demografia Médica no Brasil. 41 Os cardiologistas e pediatras se concentram nos 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 41 Por outro lado, com os 

recentes avanços na telecomunicação, a telemedicina, já utilizada no estado da 

Paraíba como ferramenta em um modelo de triagem de cardiopatias congênitas, a 

adição de competências ao neonatologista (ecocardiograma de triagem) e à 
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enfermagem (oximetria de pulso), sob a orientação de cardiologistas pediátricos, 40 

vêm acrescentar opções vantajosas no contexto atual, em especial em regiões com 

dificuldade de acesso aos especialistas. 7  

Portanto, alternativas ao desempenho do atual desenho precisam ser 

estudadas. Um conceito que se coloca é o da regionalização, esquema de 

implantação racional dos recursos de saúde. 42 Nela, são privilegiados os centros 

primários, enquanto os demais serviços, organizados segundo uma disposição 

hierárquica, vão sendo apropriadamente utilizados de acordo com as necessidades 

individuais do paciente. 42 A regionalização do cuidado em cardiologia pediátrica ou 

a colaboração entre centros regionais pode não apenas melhorar os resultados por 

concentrar experiência, como também propiciar qualidade em razão do aumento do 

volume de atendimentos, especialmente nos casos cirúrgicos. 42 O princípio básico 

da regionalização é que a atenção à saúde deve ser iniciada, em grande parte dos 

casos, pelo nível primário do sistema. 42 Ou seja, a interação e o compartilhamento 

do cuidado ao paciente necessitam caminhar conjuntamente nos diferentes níveis de 

atenção. E, idealmente, tal compartilhamento deverá abranger as diferentes 

profissões da saúde para a atenção integral. 18 

A proposta de equipe de referência e de apoio matricial desenvolvida por 

Cunha e Campos 14 e Campos e Domitti 16 parece ser adequada como proposição 

frente aos problemas apresentados no presente estudo, na medida que traz novas 

formas de contato entre os serviços de saúde, os profissionais e os usuários. 14 

Culmina com o conceito da clínica ampliada, que engloba as diversas dimensões do 

cuidado aos indivíduos e ecoa na melhora da vinculação entre usuário e profissional 

da saúde. 43 

Apoio matricial, segundo Oliveira, representa “coletivos organizados em torno 

de um objeto comum de trabalho”, compondo, com as equipes de referência, outro 

arranjo de gestão, no sentido de ampliar as possibilidades de continuidade da 

atenção com maior vínculo e responsabilização. 17 No sentido original proposto por 

Oliveira, uma equipe de apoio matricial seria composta por um ou mais profissionais 

de saúde, detentores de saber específico, que apoiam uma ou mais equipes de 

referência que, por sua vez, se responsabilizariam pela atenção contínua ao usuário. 

17 Qualifica-se como matriz porque além de produzir conhecimentos e cuidados, o 
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encontro entre os integrantes de diversos níveis de atenção à saúde representa 

relação e interação.  

Especificamente quanto ao conhecimento, a troca e a potencialização de 

saberes se traduz no processo de Educação Permanente. 44,45 A significação de 

uma discussão de caso compartilhado é totalmente diferente do que o simples 

preenchimento de uma guia de referenciamento ou contrarreferenciamento, ato 

muitas vezes burocrático, isolado e solitário que rompe com a cadeia produtora de 

vínculos. Nele, é como se tudo pudesse ser resolvido em folhas de papel e 

impressos, mais compatíveis com mercadorias do que com a complexidade da vida 

humana. Quando ocorrem as discussões de casos compartilhados, fortalecem-se as 

trocas de saberes e o diagnóstico do paciente, este entendido como a prioridade do 

sistema.  

Como proposta para melhorar o atual arranjo, podemos nos basear nos 

conceitos explanados sobre matriciamento e utilizá-los num modelo de Educação 

Permanente no qual os casos problemáticos e passíveis de encaminhamento 

formam o contexto para discussões e capacitação na atenção primária. Tais casos 

serão estratégicos para embasar e fortalecer o estudo de temas publicados na 

literatura, bem como em manuais do Ministério da Saúde, destacando e promovendo 

treinamento de habilidades em serviço dos pontos-chave do processo de diagnóstico 

clínico. Essas discussões podem acontecer em oficinas de Educação Continuada 

(aulas, treinamento de habilidades), planejadas conforme a necessidade das 

regionais compostas pelas UBSs, adiante explicitadas para Sorocaba. Os 

especialistas fariam visitas periódicas rodiziadas e com isso é fortalecida uma 

estruturação horizontalizada do sistema e a identificação conjunta e pactuada dos 

pacientes que devem permanecer na atenção primária ou serem encaminhados para 

a secundária ou, ainda, retornar para acompanhamento compartilhado, sem perda 

de vínculo. 

Este novo desenho vai ao encontro de uma proposta de matriciamento, 

conforme acima descrito. A discussão de casos em conjunto entre o especialista e o 

profissional da atenção básica, tanto do ponto de vista clínico como também dos 

exames subsidiários, com tempo protegido para tal, poderá ser o diferencial para o 

enfrentamento das questões aqui apresentadas, além de apontar na direção da 

educação permanente. Aliado a isto, uma análise a respeito de quais exames devem 
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ser solicitados de forma privilegiada por um determinado nível de atenção também 

precisa acontecer. O compartilhamento do cuidado e da atenção à saúde, base do 

matriciamento, deverá produzir efeitos benéficos para todos os envolvidos, 

profissionais e usuários, tanto na esfera da saúde quanto da educação, avançando 

para a financeira. Isto ultrapassa e muito o simples encontro de diferentes 

profissionais para uma discussão de caso, porque é embasada na perspectiva da 

integralidade. Poderá servir de modelo para outras ações, envolvendo outras 

especialidades, multiplicando o desenho, se bem avaliado.  

Como exemplo de tópico para a Educação Permanente, podemos citar as 

orientações existentes em artigos e manuais do Ministério da Saúde. Neles há a 

sistematização de sinais clínicos presentes em crianças e que podem levar o médico 

da atenção primária a suspeitar de cardiopatia congênita, identificáveis por faixa 

etária. No Manual de Atenção à Saúde do RN, 46 na maternidade ou na primeira 

consulta com pediatra na atenção primária, há a sistematização de alterações 

peculiares já bem definidas e abaixo listadas:  

Recém – nascidos (em geral, um ou mais dos seguintes sinais clínicos): 46 

1) Cianose: a melhor forma de detecção da cianose é a aferição da saturação 

periférica de oxigênio, o que pode ser facilmente realizada com oximetria de pulso, 

sensor colocado na mão direita do RN e nos pés – chamado de teste do 

Coraçãozinho no Berçário e que atualmente faz parte da triagem neonatal no SUS. 

46,47 A saturação normal de um RN após 24 horas de vida é maior ou igual a 95%, 

deve ser igual ou semelhante nas mãos e nos pés e qualquer situação em que esse 

valor não for atingido deve ser analisada com atenção. 46 

2) Baixo débito sistêmico.  

3) Taquipneia 

4) Sopro cardíaco 

Também podem ser discutidas as condutas a serem tomadas, mais 

adequadas ao caso em análise (figura 4). 
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Figura 4. Fluxograma de atendimento ao RN com suspeita de cardiopatia 

congênita crítica 

 

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. 
46

 

 

Caso o RN não apresente cianose, taquipneia ou sinais de baixo débito, a 

probabilidade de ser uma cardiopatia grave é muito pequena, podendo a 

investigação ser feita em nível ambulatorial. 46 

Nos lactentes, pré-escolares, escolares e adolescentes as ferramentas 

fundamentais para iniciar o estudo são a anamnese e o exame físico. 48 Na 

anamnese, devem ser investigados sintomas como cansaço, sudorese com 

exercício, baixo ganho estatural associados a episódios frequentes de infecções de 

vias respiratórias. 48 Outros sintomas frequentes com menor incidência de 

cardiopatias são a dor torácica, as síncopes e as palpitações. Os antecedentes 

pessoais obstétricos durante pré-natal como diabetes mellitus, lúpus eritematoso 
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sistêmico, uso de lítio também merecem consideração, além dos familiares de 

cardiopatias congênitas, síncopes, morte súbita em pessoas jovens, enfermidades 

do tecido conectivo como Marfan e as arritmias como Wolff Parkinson White e 

Síndrome do QT longo. 48 É imprescindível ressaltar que muitas crianças carecem 

de antecedentes familiares, obstétricos que deem alguma pista, têm anamnese 

normal, ausência de sintomas e estão aparentemente sãos. 48  

Com relação ao exame físico nos lactentes, pré-escolares, escolares e 

adolescentes devem chamar a atenção os sinais de dificuldade respiratória como 

polipneia e tiragem intercostal, cianose, palpação de mesocárdio e foco 

supraesternal à procura de frêmitos, palpação de pulsos proximais e distais, 

hepatomegalia, ausculta cardíaca nos quatro focos principais, hemitórax direito e 

dorso. 48  

Deve-se estabelecer a diferença entre ausculta normal e patológica. A 

utilização do estetoscópio assiduamente, comparando o que é auscultado com o 

diagnóstico do cardiopediatra contribui no treinamento da diferenciação do sopro 

inocente do patológico. 48 Os sopros inocentes são piantes, vibratórios, de baixo 

grau localizados em mesocárdio e ápice, no início da sístole e se acompanham com 

segundo ruído normal, diminuem em repouso e aumentam na expiração e em 

estados hiperdinâmicos (febre). 48 O tipo mais frequente é o sopro venoso comum 

dos 3 aos 6 anos de idade, auscultado em região infraclavicular  com a criança 

sentada como um sopro contínuo que se irradia aos focos da base, diminui com a 

lateralização contralateral da cabeça, no decúbito e desaparece com a compressão 

da veia jugular. 48 Se temos dúvidas diagnósticas é imperativo que haja uma relação 

transparente entre o pediatra da atenção primária e os cardiopediatras para ocorrer 

“feedback” e aprender pela experiência. 48 

Ao encontro desta ideia proposta, há um ano o sistema de saúde de 

Sorocaba está sendo reestruturado para um novo modelo, com fortalecimento da 

atenção primária e deslocamento do especialistas para bairros, para as UBS/USFs 

ou para os ônibus de atenção primária (da mulher, do homem, oftalmológico, etc.). 49  

O novo modelo de atenção básica é composto por 31 unidades básicas de 

saúde, que são consideradas porta de entrada preferencial do sistema de saúde, de 
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acordo com o modelo de regionalização 27 adotado pelo município, visando 

aproximar-se da realidade local e também proporcionar maior acesso aos serviços 

de saúde. As unidades básicas de saúde estão divididas em seis regionais de saúde 

27 e estão apresentadas na figura 5. São elas: 

-Regional Leste: UBS Aparecidinha, UBS Brigadeiro Tobias, UBS Cajuru, 

UBS Sabiá, UBS Éden. 

-Regional Centro Sul: UBS Barcelona, UBS Escola, UBS Hortência, UBS 

Haro, UBS Santana. 

-Regional Centro Norte: UBS Angélica, UBS Fiori, UBS Nova Sorocaba, UBS 

Maria do Carmo, UBS Mineirão. 

-Regional Norte: UBS Habiteto, UBS Laranjeiras, UBS Paineiras, UBS Vitória 

Régia, UBS Ulysses Guimarães. 

-Regional Noroeste: UBS Barão, UBS Lopes de Oliveira, UBS Maria Eugênia, 

UBS Nova Esperança, UBS São Bento e UBS São Guilherme. 

-Regional Sudoeste: UBS Cerrado, UBS Márcia Mendes, UBS Sorocaba I, 

UBS Simus, UBS Wanel Ville. 
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Figura 5. Mapa e legenda modificados com as seis regionais de saúde. 

   

   

 

                         

 

 

Fonte: Mapa cedido pela Secretaria Municipal de Saúde e acrescentada a legenda e identificações 
pela autora. 

Assim, a proposta de matriciamento, aliada à regionalização em vigor, pode 

ser uma alternativa para a condição aqui apresentada, mas também poderá ser 

modelo para outros contextos. Parece promissora na busca de efetividade 
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organizacional e valorização dos profissionais em benefício do usuário. 14 Pretende-

se que os saberes sejam disponibilizados e compartilhados de forma mais 

abrangente, almejando melhor resolutividade em Saúde. Não há espaço para uma 

organização do sistema verticalizada sem comunicação entre os diferentes níveis. 

Com certeza esbarramos em problemas estruturais para implementação desta 

proposta, mas acreditamos haver desejo de concretização pelos gestores. 14 

Especificamente para isto, estamos com agenda já solicitada e a ser definida pelos 

gestores de saúde para apresentação e discussão destes resultados e da proposta 

de matriciamento.  

Assim, espera-se que os resultados do presente trabalho auxiliem nestas 

direções e que possa ser expandido para outras áreas, construindo o contínuo 

exercício de fortalecimento e qualificação do Sistema Único de Saúde. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Do total de pacientes analisados no período, pouco mais de um terço foram 

confirmados como portadores de doenças cardiovasculares. Depreende-se que as 

falhas de encaminhamento, por inadequação técnica do motivo ou por falhas 

estruturais do sistema, são importantes em número e em sua qualidade. .Apenas 

cerca da metade dos casos que recebeu alta foram acompanhados de 

contrarreferenciamento. Ou seja, a integração da atenção primária e secundária não 

ocorre de maneira efetiva. 

A avaliação propedêutica e três exames subsidiários (raio X de tórax, 

eletrocardiograma e ecocardiograma) foram realizados para a quase totalidade dos 

pacientes. Conclui-se que quando o paciente chega ao nível secundário da saúde, 

os exames para elucidação diagnóstica cardiológica são utilizados para justificar 

uma resposta condizente ao médico da atenção primária (quando ocorre), para o 

paciente e sua família, incluindo sua realocação no sistema. Isto faz parte da prática 

de que o cuidado ao paciente não é compartilhado entre os níveis de atenção e que 

há necessidade de resposta rápida para favorecer o fluxo do agendamento de novos 

pacientes na atenção secundária. 

A fim de se fortalecer a rede de atenção à saúde, a utilização de avanços 

como a telemedicina e os conceitos de apoio matricial e regionalização se colocam 

como meios de troca, otimização e racionalização do conhecimento e dos recursos. 

Com isso, os pacientes que estão à deriva no sistema de saúde seriam resgatados e 

seus diagnósticos concluídos, além de propiciar estímulo e condição para a 

Educação Permanente.  

A atuação dos vários profissionais de saúde, a distribuição de competências, 

a ênfase em Educação Permanente, à distância ou presencial, com melhor 

aproveitamento das competências dos especialistas parece ser um caminho 

promissor na busca para a utilização mais efetiva do sistema de saúde e seu 

fortalecimento. 
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APÊNDICE A – Planilha 

 

O conteúdo da planilha está disponível em CD, contendo os dados levantados 

das guias de referenciamento seguido do estudo dos prontuários dos pacientes 

atendidos no ambulatório de cardiologia pediátrica da Policlínica Municipal de 

Sorocaba, no período de Janeiro a Junho de 2012, tabulados pela data de 

encaminhamento, data de atendimento na Policlínica, tempo decorrido entre o 

encaminhamento e o atendimento na Policlínica, UBS/USF de origem, idade do 

paciente, sexo, os motivos para o encaminhamento, exames laboratoriais, gráficos e 

de imagem que auxiliaram no diagnóstico, diagnósticos realizados, conduta tomada, 

destino dado ao paciente ( alta, seguimento e perda de seguimento), data da alta (se 

com ou sem contrarreferência), além de gráficos, figuras e tabelas utilizados no 

presente trabalho.    
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ANEXO A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B – Autorização para realização de trabalho de pesquisa 
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ANEXO C – Autorização para realização de trabalho de pesquisa 

 

 


