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Introdução e Objetivos
Entende-se como cardiopatia
congênita
as
anormalidades
estruturais e funcionais do
sistema cardiovascular podendo
ou não estar relacionadas com
fatores ambientais. Tem objetivo
apresentar um relato de caso de
um paciente com diagnóstico
médico de cardiopatia congênita
internado na Unidade de Terapia
Intensiva Pediátrica (UTI) do
Hospital Regional de Tucuruí-PA
(HRT).

Foi
diagnosticado
com
insuficiência mitral de grau
acentuado
padrão
congênito
(distrofia).
No
Brasil,
a
prevalência de crianças nascidas
vivas com cardiopatias é de seis
para 1000 nos últimos 15 anos,
representando, assim, uma das
malformações de maior impacto
na
morbimortalidade
das
crianças.

Fonte: Hospital São Matheus.

Conclusão
Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria

Metodologia

Relato de caso que utilizou-se
análise documental de prontuário,
anamnese e exame físico do
paciente,
acompanhado
da
sistematização de enfermagem.
Resultados e Discussão

Lactente
representado
pelas
inicias R.T.S.P, possui 4 meses
de idade, é do sexo masculino.
Deu entrada no Pronto Socorro
do HRT no dia 21/03/2019.

É necessário um diagnóstico
precoce para que o planejamento
terapêutico seja traçado conforme
a necessidade de cada paciente.
Em decorrência de seu quadro
clínico estável, o lactente foi
encaminhado a Ala de pediatria
para seguir com os cuidados da
equipe.
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