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INTRODUÇÃO 

As doenças cardiovasculares em idade pediátrica, além de raras, são ainda pouco 

conhecidas. A causa mais frequente de doença cardíaca na criança é a cardiopatia 

congénita, uma anomalia do desenvolvimento do coração que ocorre desde o 

nascimento. Mais raramente, podem, também, ocorrer doenças cardiovasculares 

adquiridas em corações estruturalmente normais, nomeadamente de etiologia 

inflamatória ou infeciosa. 

A maioria dos sintomas e sinais de doença cardíaca na criança são, muitas vezes, 

inespecíficos e podem simular os que se verificam em doenças do foro respiratório, 

neurológico ou comportamental. No entanto, há sinais específicos que devem ser 

encarados com a maior atenção, como a cianose central, a ausência ou diminuição da 

amplitude dos pulsos femorais, a presença de sinais de insuficiência cardíaca e de sopro 

concomitante. 

Não raramente, os familiares recorrem ao Médico Assistente referindo queixas que, 

embora no adulto são claramente atribuíveis a doença cardíaca, na criança podem ser 

consideradas totalmente benignas, mas que se acompanham de uma carga emocional 

e social, podendo constituir neurose cardíaca. Nesta categoria incluem-se a dor torácica, 

a perda de conhecimento ou a presença de sopros inocentes, que importa esclarecer a 

sua etiologia, de modo a diminuir a referenciação inadequada ou a repetição de exames 

complementares de diagnóstico, desnecessários. 

Este trabalho tem a finalidade de clarificar alguns conceitos e de facultar orientação 

clínica para médicos que fazem o acompanhamento pediátrico e de vigilância de saúde 

infantil, que são frequentemente confrontados com este tipo de situações e com a 

necessidade de referenciar crianças para Serviços de Cardiologia Pediátrica, para 

orientação diagnóstica e terapêutica. 
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SOPROS INOCENTES 

Os sopros são achados comuns em lactentes e crianças, estando presentes em mais de 

50% das crianças, particularmente em idade escolar. A maioria destes sopros são 

considerados fisiológicos (sopros inocentes), isto é, são causados pela turbulência do 

fluxo de sangue em estruturas cardíacas ou vasculares na ausência de defeitos 

anatómicos ou funcionais. Geralmente são sistólicos, podem ser contínuos, mas nunca 

são diastólicos. São de baixa intensidade, de tonalidade vibratória, atingem um grau 

entre I a III/VI, sendo melhor audíveis no 4º espaço intercostal esquerdo, junto ao 

esterno. Acentuam-se com a febre e com o esforço e alteram a sua intensidade com as 

mudanças de posição.  

A abordagem da criança com sopro passa por uma avaliação cardiovascular detalhada, 

desde a história clínica à observação, não esquecendo os antecedentes familiares. Deve 

ser feita uma pesquisa ativa de sintomas, nomeadamente sinais de cansaço fácil ou má 

progressão ponderal, e sinais de doença cardíaca, como cianose, alteração da frequência 

cardíaca (FC) ou assimetria dos pulsos. A ausência de sintomas na criança (além do 

período neonatal) e um exame físico normal sugerem o diagnóstico de sopro inocente e 

não existe indicação para a realização de exames complementares de diagnóstico ou 

referenciação à Cardiologia Pediátrica. A família deve ser tranquilizada e a criança deve 

manter a sua atividade quotidiana normal, sem restrições. A persistência de um sopro 

inocente para além da adolescência não deve ser considerado anormal e, como tal, não 

requer reavaliação da especialidade, à exceção da ocorrência concomitante sinais e 

sintomas cardiovasculares de novo.  

Na dúvida pode sempre ser efetuada uma telerradiografia do tórax e um 

eletrocardiograma (ECG), que neste contexto deverão ser normais1–3.  

Uma cardiopatia crítica é aquela que requer cuidados médicos especializados 

imediatamente após o nascimento ou que venha a necessitar de cirurgia cardíaca dentro 

do primeiro ano de vida, acompanha-se sempre de sinais e sintomas facilmente 

identificáveis pelo médico assistente.  

As Cardiopatias Congénitas não ocorrem devido a uma causa única, mas devem-se a 

uma multiplicidade de fatores, desde os ambientais aos genéticos, entre outros, sendo 

que alguns, não são ainda conhecidos. Associam-se, por vezes a outras anomalias, 

noutros órgãos ou a alterações generalizadas. 
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DOR TORÁCICA 

A dor torácica é uma queixa frequente em idade pediátrica, tendo um pico de incidência 

entre os 12-13 anos e sem diferença significativa entre sexos. O estigma da dor torácica 

deve-se ao receio da existência de uma patologia cardíaca subjacente, como acontece 

comummente nos adultos. Em idade pediátrica, a dor torácica raramente tem uma 

etiologia cardíaca, sendo a prevalência inferior a 5%. Entre as causas cardíacas 

destacam-se as inflamatórias/infeciosas (ex. pericardite e miocardite), as 

cardiomiopatias, as arritmias e, muito raramente, os defeitos das artérias coronárias e 

outras situações como a dissecção aórtica ou o consumo de cocaína ou outras drogas. 

Devem ser referenciadas à Cardiologia Pediátrica as crianças que apresentem dor 

torácica fundamentalmente associada ao exercício, com palpitações concomitantes ou 

síncope. Referenciar, também, crianças que apresentem concomitantemente alterações 

ao exame físico, no ECG ou que tenham antecedentes ou história familiar de patologia 

cardíaca, hipertensão pulmonar ou de morte súbita. 

As causas mais frequentes não cardíacas podem ser psicológicas, músculo-esqueléticas 

(ex. dor condrocostal), respiratórias (ex. asma) e gastrenterológicas (ex. refluxo gastro 

esofágico). Habitualmente, o tipo de dor e a sua localização são inespecíficos, sendo 

muitas vezes referidas como “picada” 3,4. 
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PALPITAÇÕES 

O termo “palpitação” refere-se à perceção do batimento cardíaco, acelerado ou 

irregular, que geralmente incomoda o doente. Nas crianças, as palpitações geralmente 

estão associadas a estímulos fisiológicos como a febre, o exercício, a ansiedade e a 

anemia. Podem, também, associar-se a arritmias, mas crianças com arritmias podem 

não referir palpitações.  

As crianças com uma causa cardíaca estrutural subjacente às queixas de palpitações, 

frequentemente têm uma história de síncope, cardiopatia congénita ou cirurgia cardíaca 

prévia. É importante questionar a família e as crianças relativamente ao início e duração 

das palpitações. Um quadro com uma duração superior a 30 minutos confere maior 

preocupação. Por outro lado, uma frequência cardíaca (FC) inferior a 160 batimentos 

por minuto (bpm) é mais tranquilizadora, uma vez que estará, provavelmente, associada 

a uma taquicardia sinusal.  

Em situações em que a FC seja superior, deve ser realizado um ECG e a criança deve ser 

referenciada a um Centro de Referência de Cardiopatias Congénitas, sob o risco de 

poder apresentar uma taquicardia supraventricular, com indicação terapêutica urgente. 

Deve, também, identificar-se a coexistência de sintomatologia acompanhante como a 

presença de tonturas, dor torácica ou síncope, bem como palpitações associadas ao 

exercício físico, que devem motivar a referenciação aos Centros especializados. 

Outras arritmias, ainda que raras, a ter em consideração são a taquicardia ventricular 

em crianças com miocardite ou cardiomiopatia hipertrófica e o Síndrome QT longo, que 

poderá ter uma história de síncope associada. 

A taquicardia sinusal pode ser totalmente benigna e ocorrer secundariamente a 

alterações anímicas, febre, administração de medicamentos como os 

broncodilatadores, infeções respiratórias ou gastroenterite e desidratação, entre 

outras. Nestas circunstâncias, o aumento da FC não se acompanha de outros sintomas 

ou sinais de doença cardíaca e importa identificar a causa e orientar o diagnóstico e 

tratamento desta.  

Quando a taquicardia sinusal é acompanhada de sintomas sugestivos de doença 

cardíaca, como a polipneia, o cansaço ou hipersudorese com os esforços e prostração, 

ou está associada à presença de um sopro, o que pode ser reflexo de um quadro de 

insuficiência cardíaca, tem indicação para ser referenciada para o ambulatório de 

Cardiologia Pediátrica de um Centro de Referência, sem outras investigações3. 
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SÍNCOPE 

A síncope é definida como perda súbita e transitória de consciência e tónus postural, 

secundária a diminuição da pressão arterial sistémica, com recuperação completa 

espontânea. O termo pré-síncope refere-se aos sinais e sintomas que precedem a 

síncope (tonturas, hipersudorese ou náuseas), sendo que pode não haver perda de 

conhecimento efetiva.  

A prevalência de síncope é bastante comum, com cerca de 15-35% da população 

pediátrica a relatar pelo menos um episódio. A síncope pode ter múltiplas causas, sendo 

a síncope reflexa de etiologia vaso-vagal a mais frequente (60-80%), enquanto a síncope 

de origem cardíaca é muito menos prevalente (2-6%). Entre outras etiologias, destacam-

se as causas neurológicas, respiratórias, psicológicas, metabólicas e toxicológicas. Nas 

crianças mais pequenas, pode ocorrer o “espasmo do choro”, no qual as crianças sustêm 

a respiração durante o choro, levando a cianose e subsequente perda de conhecimento, 

o que não está associado a patologia cardíaca.  

Do ponto de vista cardíaco, as alterações estruturais mais comummente associadas a 

síncope e morte súbita são a estenose aórtica, cardiomiopatia hipertrófica, 

malformações coronárias e algumas arritmias ventriculares. Crianças após cirurgia de 

correção de transposição das grandes artérias e Tetralogia de Fallot apresentam, 

também, risco acrescido. Na investigação, deve questionar-se a história familiar de 

morte súbita em idades inferiores a 40 anos e antecedentes pessoais de síncope sem 

pródromos, associada a palpitações ou dor torácica, perda de conhecimento na água 

(praia/piscina) ou outros potenciais desencadeadores (ex. estímulos sonoros intensos).  

Deve realizar-se um ECG e atentar nas alterações do ritmo, presença de onda delta ou 

prolongamento do intervalo QT, que podem estar associadas a arritmias potencialmente 

fatais. A taquicardia supraventricular pode levar à ocorrência de síncope, mas raramente 

culmina em morte súbita em crianças com o coração estruturalmente normal. Devem 

ser referenciadas à especialidade de Cardiologia Pediátrica todas as crianças com 

alterações ao exame físico ou no ECG e as que têm antecedentes pessoais ou história 

familiar de patologia cardíaca estrutural ou arritmias hereditárias (ex. Síndrome do QT 

longo). Devem, também, ser referenciadas aquelas com episódios de síncope associada 

a palpitações, dor torácica, esforço e ausência de pródromos3,5,6.  

Cálculo do intervalo QT corrigido: QTc = Intervalo QT (ms)/√intervalo RR (ms). 
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DOENÇA DE KAWASAKI 

A Doença de Kawasaki é uma vasculite sistémica de etiologia desconhecida, cuja 

complicação mais temível é o atingimento das artérias coronárias. É considerada a causa 

mais comum de cardiopatia adquirida em crianças nos países desenvolvidos. É mais 

frequente no sexo masculino, em idades compreendidas entre os 6 meses e os 5 anos.  

É uma patologia que faz diagnóstico diferencial com outras doenças comuns na criança, 

nomeadamente infeciosas ou imunológicas. Deve suspeitar-se de Doença de Kawasaki 

numa criança com um quadro febril superior a 5 dias associado a outros critérios, 

nomeadamente edema/eritema das extremidades, exantema polimorfo, conjuntivite 

bilateral não exsudativa, alterações da mucosa oral e presença de adenopatia cervical 

unilateral. Podem coexistir outras manifestações clínicas menos específicas, bem como 

alterações analíticas, no ECG e na telerradiografia de tórax.  

O atingimento das coronárias (vasculite causando dilatação e/ou formação de 

aneurismas) é mais comum entre a segunda e a quarta semana de doença ou quando o 

doente não faz o tratamento atempadamente. Podem ainda ocorrer quadros de 

insuficiência cardíaca, pericardite, miocardite e regurgitação valvular. Na suspeita desta 

entidade nosológica, a criança deve ser sempre referenciada a uma Urgência Pediátrica 

para ser avaliada e orientada. Caso o diagnóstico se confirme ou seja muito provável, 

está indicada na abordagem inicial uma avaliação cardiovascular, que pode permitir 

confirmar a doença, pelo que será sempre referenciada ao Cardiologista Pediátrico com 

critério de urgência.  

Habitualmente os doentes mantêm-se em internamento nos Serviços de 

Pediatria/Infeciologia e o tratamento inclui uma toma única de imunoglobulina 

endovenosa em dose elevada (2g/Kg durante 12 horas), até ao 10º dia de doença, e 

ácido acetilsalicílico (AAS) em dose anti-inflamatória na fase aguda (80-100mg/Kg/dia 

4id). A utilização desta terapêutica até 10º dia de doença demonstrou uma redução 

significativa no desenvolvimento de aneurismas das artérias coronárias e das suas 

complicações, pelo que é fundamental, quer a observação inicial por cardiologia 

pediátrica, quer a seriada para avaliação da função e das alterações estruturais no 

coração. 

Após 3 dias de defervescência, reduz-se o AAS para a dose de 3-5mg/Kg/dia durante 6-

8 semanas, na ausência de alterações coronárias. (NOTA: o ibuprofeno deve ser evitado 

em crianças sob terapêutica com AAS, por antagonizar o efeito deste último). O 

seguimento em Cardiologia Pediátrica e manutenção da terapêutica serão feitos 

segundo a estratificação do risco e as orientações internacionais7 
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Sinais clínicos de Doença de Kawasaki. A. Edema/eritema das mãos; B. Exantema polimorfo; C e 

D. Descamação peri-ungueal; E. Enantema 

Adaptado com autorização do Núcleo Iconográfico do Hospital de Dona Estefânia. 

 

 

 

RISCO CARDIOVASCULAR 

As manifestações da doença cardiovascular (CV) são raras durante a infância, mas os 

fatores e comportamentos de risco que aceleram o processo de aterosclerose têm início 

na idade pediátrica. Os fatores de risco CV são bem conhecidos, quer para a população 

adulta quer pediátrica, sendo responsáveis pelo desenvolvimento de doença 

cardiovascular (DCV) que, geralmente, se manifesta na idade adulta.  

É importante reduzir o risco CV através da prevenção do desenvolvimento dos fatores 

de risco e do seu controlo, já que podem ser ou não modificáveis. Assim, são fatores de 

risco CV modificáveis os perinatais de causa materna, a alimentação, a atividade física, 

o consumo de tabaco, os níveis de colesterol HDL e LDL, a hipertensão arterial, a 

diabetes Mellitus e a obesidade. Constituem fatores de risco não modificáveis a história 

familiar, o género e as alterações genéticas. Na criança existem ainda doenças que 

condicionam maior risco de eventos cardiovasculares na vida adulta, como a doença de 

Kawasaki, a insuficiência renal crónica, doenças inflamatórias crónicas, metabólicas e 

endócrinas. 

A abordagem quer preventiva quer do controlo dos fatores de risco CV já estabelecidos 

deve estar presente na avaliação de rotina em idade pediátrica, constituindo a 

anamnese uma das principais ferramentas para a sua identificação, uma vez que neste 

grupo etário as lesões dos órgãos-alvo não têm ainda manifestações clínicas.  

Pelo elevado risco de desenvolvimento de doença cardiovascular e eventos coronários 

precoces, devem ser referenciadas para avaliação cardiovascular as crianças com 

hipercolesterolémia familiar, diabetes mellitus tipo 1 e tipo 2, doença renal crónica, 

doenças inflamatórias crónicas, neoplasias e doenças metabólicas, além das crianças 

com patologia cardíaca conhecida como doença de Kawasaki, cardiopatia congénita e 

transplante cardíaco. Na tabela seguinte então resumidos os principais fatores a 

considerar na avaliação do risco cardiovascular em idade pediátrica e as medidas de 

prevenção a aplicar8,9. 
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 0-12 Meses 1-4 Anos 5-8 Anos 9-11 Anos Adolescência 

Hx familiar de 

DCV 
- 

Hx familiar (+) 

 Vigiar FR 

DCV 

Manter avaliação regular 

Tabaco Medidas antitabágicas 

Alerta para 

evitar o 

consumo 

tabaco 

Aferir consumos 

Nutrição 

LM até 12 

meses (se 

possível) 

<2 Anos: Leite 

de vaca 

>2 Anos: Leite 

magro 

CHILD-1 
Alimentação 

saudável 

Excesso de 

peso/ 

Obesidade 

Avaliação 

percentis 

Avaliação 

percentis + IMC 

IMC> 85%: atenção à dieta e sedentarismo  

IMC> 95%: programa integrado na família – 

intervenção na dieta e atividade física específica  

Perfil lipídico - 
Perfil lipídico se Hx familiar (+) ou 

outros FR 

Doseamento 

perfil lipídico 

Doseamento 

perfil lipídico 

Pressão arterial 

Medição se 

patologia renal/ 

urológica/ 

cardíaca ou Hx 

internamento 

em UCIN 

Medição anual 

a partir dos 3 

anos 

Medição anual e avaliação de percentis 

(objetivo de PA <P90 para a idade, sexo e altura) 

Atividade física 
Sem TV antes 

dos 2 anos 

Brincadeira 

ativa;  

TV <2h/dia 

 

Atividade física moderada-intensa> 1h/dia 

TV <2h/dia 

Diabetes - - - Doseamento glicose em jejum 

 

Tabela 1. Avaliação do risco cardiovascular em idade pediátrica. 

Abreviaturas: (+), Positiva; DCV, Doença cardiovascular; CHILD-1, Cardiovascular Health Integrated Lifestyle Diet; FR, 

Factores de Risco; Hx, História; IMC, Índice de Massa Corporal; LM-Leite Materno; PA, Pressão arterial; P90, Percentil 

90; UCIN, Unidade de Cuidados Intensivos Neonatais; TV, Televisão. 

Adaptado sob licença de: Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in 

Children and Adolescents – Summary Report, National Heart, Lung and Blood Institute, NIH Publication No. 12-7486A, 

October 2012. 
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CARDIOPATIAS CONGÉNITAS 

A cardiopatia congénita está presente desde o nascimento e é consequente a alterações 

no desenvolvimento do coração durante o período fetal. Cerca de 10/1000 recém-

nascidos (RN) apresentam uma cardiopatia congénita e mais de terço destes necessitam 

de intervenção durante o 1º ano de vida para evitar a morte. Na maioria dos casos não 

se identifica uma causa responsável para a ocorrência da cardiopatia, mas há fatores de 

risco que devem ser ponderados: 

1. Diagnóstico materno de diabetes mellitus ou lúpus eritematoso sistémico; 

2. História materna de infertilidade e recorrência a técnicas de reprodução 

assistida; 

3. Idade materna precoce ou avançada 

4. Medicação materna com antiepiléticos ou antidepressivos durante a gravidez; 

5. Deficiência de folatos e vitamina B12, com consequente hiperhomocisteinémia; 

6. Consumo de álcool ou tabaco durante a gravidez; 

7. Hipertensão e obesidade durante a gravidez; 

8. História de contacto com rubéola durante a gravidez; 

9. História pessoal materna/paterna de cardiopatia congénita – risco 8-10% do RN 

ter cardiopatia congénita; 

10. Outras causas: cromossomopatias, mutações genéticas e doenças metabólicas. 

Os sinais de alarme numa criança com cardiopatia congénita são a presença de cianose 

central, diminuição/ausência de pulsos nos membros inferiores, tensão arterial alterada 

e sinais de insuficiência cardíaca (ex. hipersudorese, dificuldade respiratória, dificuldade 

alimentar, má progressão ponderal com cruzamento de percentis, infeções respiratórias 

recorrentes e pouca tolerância aos esforços). 

Perante a suspeita de uma cardiopatia congénita, deve ser feita alguma investigação 

complementar, nomeadamente avaliação analítica, ECG de 15 derivações (incluindo 

V3R, V4R e V7), (sendo normal a arritmia sinusal respiratória, o padrão de bloqueio 

incompleto de ramo direito e a presença de ondas T negativas nas derivações 

precordiais direitas), telerradiografia de tórax póstero-anterior e perfil esquerdo em 

inspiração (deve mostrar o diafragma ao nível da 10ª costela, sendo possível observar a 

sombra do timo em crianças normais). 

Na presença de dados que sugiram cardiopatia congénita ou adquirida, a criança deve 

ser referenciada à Cardiologia Pediátrica para investigação mais específica, 

nomeadamente a realização de ecocardiografia ou outros exames e orientação 

terapêutica, se necessário10,11. 
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CARDIOPATIA CONGÉNITA E EXERCÍCIO FÍSICO 

O exercício físico tem muitos benefícios para a saúde física e psicossocial e deve ser 

realizado de forma regular. Não existe evidência da necessidade de restrição da 

atividade física nos doentes com cardiopatia congénita. Recomenda-se a prática regular 

de exercício físico aeróbio de intensidade moderada-intensa [30minutos (adultos) e 

60minutos (crianças), pelo menos 4-5x/semana].  

Existem algumas exceções, nas quais a atividade física deve ser restrita ou limitada ao 

exercício estático ou dinâmico de baixa intensidade, nomeadamente em crianças com 

patologia do ritmo, cujos eventos arrítmicos estão geralmente associados a doenças 

cardiovasculares genéticas e ocorrem mais frequentemente com o exercício, em 

crianças com dilatação da aorta (que pode ocorrer em contexto de Síndrome Marfan, 

Síndrome Turner, coartação aorta e válvula aórtica bicúspide), ou ainda na presença de 

cardiopatias congénitas corrigidas ou não, que acarretem algum risco de agravamento 

ou de complicações no decorrer do esforço físico (estas geralmente são alvo de 

indicação clara emitida pelo cardiologista pediátrico assistente).  

É importante avaliar as alterações fisiológicas cardiovasculares durante o exercício, 

performance máxima e submáxima, bem como o risco individual de morbilidade 

relacionada com o exercício. Deve, também, monitorizar-se o risco associado ao 

exercício físico a cada 3-5 anos12. 

 

 

 

Prova de esforço em tapete rolante 
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CARDIOPATIA CONGÉNITA E VACINAÇÃO 

A vacinação é recomendada a todas as crianças, inclusivamente às crianças com 

cardiopatia congénita, devendo estas cumprir o Programa Nacional de Vacinação (PNV).  

Contudo, crianças com cardiopatia e algum grau de imunodeficiência (ex. crianças 

transplantadas ou com Síndrome DiGeorge) não devem receber vacinas vivas atenuadas 

(BCG; VASPR; Varicela; Rotavírus, etc). Por outro lado, há vacinas extra-PNV que são 

recomendadas nas crianças com cardiopatia (não interferindo com o calendário do 

PNV): 

1. Vacina anti-

cardiopatia congénita e alterações hemodinâmicas (sinais de insuficiência 

cardíaca ou hipóxia) ou com cardiopatia adquirida e sinais de insuficiência 

cardíaca. Recomenda-se o início da profilaxia em Setembro/Outubro com 

frequência mensal até ao fim do período epidémico (Março/Abril), que coincide 

habitualmente com o da gripe.  

2. Vacina trivalente contra a gripe: nas crianças a partir dos 6 meses de idade, com 

cardiopatia congénita ou adquirida e/ou algum grau de imunossupressão. A 

administração deve ser anual no período Outubro/Dezembro. Na primo 

vacinação em crianças até aos 8 anos, deve ser administrada uma 2ª dose 4 

semanas após a primeira. 

3. Vacina antipneumocócica: a vacina de 13 serotipos (Pn13) faz atualmente parte 

do Programa Nacional de Vacinação. Doentes com asplenia funcional devem 

receber doses subsequentes da vacina de 23 serotipos (Pn23).  

Não se deve administrar vacinas nas 3-4 semanas que antecedem e/ou que sucedem a 

realização de um procedimento invasivo (ex. cateterismo) ou cirurgia cardíaca13–15. 
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PROFILAXIA DA ENDOCARDITE BACTERIANA 

A endocardite infeciosa (EI) é uma condição rara, cuja incidência tem vindo a aumentar 

e que acarreta morbilidade e mortalidade significativas. Na presença de bacteriémia, 

pode ocorrer EI em crianças com lesões cardíacas predisponentes. Para minimizar a 

ocorrência destas infeções, a medida essencial é a manutenção de uma boa higiene oral 

e tratamento das cáries dentárias e as medidas profiláticas recomendadas.  

A profilaxia da EI está indicada apenas nas condições cardíacas de alto risco: 

1. Prótese valvular cardíaca. 

2. História de endocardite prévia. 

3. Cardiopatia congénita (cardiopatia congénita cianótica não corrigida, incluindo 

shunts ou condutos paliativos; cardiopatia congénita corrigida cirurgicamente 

com implantação de material protésico; cardiopatia congénita tratada por via 

percutânea com implantação de próteses, nos 6 meses seguintes ao 

procedimento; cardiopatia congénita corrigida, com lesão residual adjacente a 

material implantado). 

4. Transplantados cardíacos com doença valvular. 

No que se refere aos procedimentos, estão listados em baixo os que apresentam 

indicação para profilaxia da EI: 

1. Procedimentos dentários que envolvam a manipulação de tecido gengival, 

região periapical das peças dentárias ou perfuração da mucosa oral; 

2. Procedimentos invasivos do trato respiratório que envolvam a incisão ou biópsia 

da mucosa respiratória (Ex. amigdalectomia; adenoidectomia). 

3. Drenagem de abcessos ou empiema, recomenda-se a administração de 

antibióticos (AB) com ação contra Streptococus viridans; 

4. Procedimentos cirúrgicos que envolvam manipulação de pele, estrutura cutânea 

ou tecido músculo-esquelético infetados – está recomendado administrar AB 

contra Staphylococcus ou Streptococcus beta hemolítico. 

A dose recomendada é de 50 mg/Kg de Amoxicilina oral, uma hora antes do 

procedimento (dose máxima de 3gr). Caso haja alguma alergia, substituir por 

Clindamicina 20 mg/Kg (dose máxima de 600mg).  

Em caso de dúvida deverá contactar-se sempre o cardiologista pediátrico assistente ou 

o Serviço de Cardiologia Pediátrica onde a criança é assistida16. 
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