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Introdução: A transposição de grandes vasos é considerada uma cardiopatia cianótica de evolução grave. O objetivo 
deste relato é atentar para importância do diagnóstico precoce de cardiopatia congênita. Relato de caso: Paciente, 
masculino, 2 meses, vem à emergência no dia 04/12/2001, devido a cianose. Apresentava 30% de saturação de 
oxigênio e sinais de insuficiência cardíaca congestiva, tendo evoluído com instabilidade hemodinâmica e parada 
cardiorrespiratória. Apresenta ecografia com transposição de grandes artérias e comunicação interatrial com canal 
arterial patente. Encaminhado ao cateterismo, realizou atriosseptostomia por Rashkind, elevando a saturação de 
oxigênio para 80%. A tomografia computadorizada de crânio realizada no dia 05/12/2001 apresentou material hipo-
atenuante que poderia corresponder à trombose de seio cavernoso. No dia seguinte realizou a cirurgia de Jatene com 
manobra de Lecompte e ligadura de canal arterial, sem intercorrências. Paciente foi extubado no 2º dia pós-operatório 
e evoluiu com desconforto respiratório alto, recebendo corticoide e inalação com adrenalina. Ecocardiograma do dia 
13/12/2001 apresentou gradiente na neoaorta de 6 mmHg, na neopulmonar de 10 mmHg, insuficiência tricúspide 
discreta e aórtica moderada e ausência de derrame pericárdico. Recebeu alta no dia 21/12/2001 em uso de furose-
mida (2 mg/kg), captopril (1,5 mg/kg) e digoxina, com retorno ao hospital posteriormente. Discussão: O advento da 
ecocardiografia pré-natal trouxe uma contribuição essencial para o diagnóstico das malformações cardíacas fetais, 
possibilitando o estudo das alterações hemodinâmicas de cada defeito. Tal exame detecta malformações cardíacas 
vasculares no período intrauterino, identificando possíveis anormalidades, sobretudo no primeiro trimestre de ges-
tação. Conclusão: O diagnóstico de doença cardíaca crítica pode passar despercebido durante a hospitalização do 
parto. É importante que os médicos estejam atentos em procurar manifestações clínicas durante a primeira consulta. 
Sugere-se que a avaliação diagnóstica de neonatos sintomáticos inclua exame físico, oximetria de pulso, radiografia 
de tórax, eletrocardiograma e ecocardiograma.
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Introdução: A violência doméstica tem consequências nefastas no desenvolvimento de uma criança. O objetivo 
deste relato é apresentar as alterações cognitivos-comportamentais de uma criança de 5 anos exposta à violência 
conjugal. Relato de caso: Paciente, masculino, 5 anos, diagnosticado com transtorno de déficit de atenção com 
hiperatividade (TDAH) aos 3 anos, possui pais separados e vive com a mãe, a qual possui sua guarda. Em finais de 
semanas alternados, frequenta a casa do pai. Os pais possuem um histórico de violência, marcado por recorren-
tes agressões físicas desde o período da gravidez, processos judiciais e medidas protetivas. Desde muito cedo, a 
criança foi exposta a situações em que o seu pai tomou condutas hediondas sobre sua mãe. A criança apresentava 
alterações cognitivas-comportamentais como inquietação, irritabilidade, ansiedade, dificuldade de concentração e 
aprendizagem. Evidenciava problemas de socialização, possuindo uma resistência de comunicação com a mãe, que 
relata que o menino é mais comunicativo com seu avô, sua principal figura masculina. A mãe correlaciona alterações 
no comportamento do filho quando o mesmo retorna da casa do pai, como dificuldade para dormir e exacerbação 
na dificuldade de se comunicar. Discussão: A exposição frequente a situações de conflito conjugal como forma de 
relacionamento familiar é um fator determinante de estresse, podendo ter impactos deletérios na vida das crian-
ças. Esse cenário favorece o aparecimento de respostas emocionais intensas nos infantes, as quais se associam 
a distúrbios psico-cognitivos importantes. O risco de desenvolvimento de TDAH, por exemplo, é aumentado em 
cerca de 11 vezes. Conclusão: Conclui-se que a situação psicossocial do paciente pediátrico deve ser considerada 
no estabelecimento do diagnóstico psiquiátrico e neurológico. Nessa perspectiva, a identificação precoce e o 
acompanhamento dessas crianças tornam-se ferramentas terapêuticas fundamentais, tendo em vista seu impacto 
na regulação do estresse e na prevenção do desenvolvimento de doenças neuropsiquiátricas na vida adulta.


