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need to eliminate barriers for the disease control. In this context, it 

12 

REFERENCES

1. 

them.

them. 

4-6  This epidemiological data impel 

heart disease remains the most prevalent acquired heart disease in 
7

age groups, considering that valve sequels are present throughout 

8

9 As regards the economic impact 



NASCER E CRESCER
BIRTH AND GROWTH MEDICAL JOURNAL
year 2019, vol XXVIII, n.º 4

176

2. 

3. 

4. 
Allah F, Abera SF, et al

6. 

7. 

8. 

org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.024769.
9. 

10. 

11. 

12. 
et al. 

Neste século XXI, o incremento tecnológico na área da saúde é 

Pela limitação dos recursos – problema real, mesmo nas economias 

– que enfrentam uma defasagem rapidamente crescente com as 

urgente.

de doenças cardíacas e o tratamento é inacessível ou de baixa 
1

Pelo avanço tecnológico, novas possibilidades de tratamento, 

Algumas síndromes, antes consideradas inabordáveis do ponto 

risco de morte fetal ou no período neonatal, há relatos de longas 

caso da trissomia do 13 por 27 anos e no caso da trissomia do 18 
2,3

conhecimentos de valores e crenças diversas das suas.

Cirurgias intraútero em fetos com defeitos vasculares e cardíacos, 

em serviços de medicina fetal. Tratamentos invasivos dos defeitos 
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– alguns desses tratamentos chegam a alcançar o cifra de alguns 

esmagadora dos que delas necessitam.

qual Janus, o deus bifronte, há de olhar para frente, para um futuro 

que persiste a não desaparecer; apesar desses avanços, vendo ser 

doenças com as quais muitos dos novos cardiologistas nunca havia 

exemplo.

tratamento das sequelas, possibilidade de prevenção primária e 

disability-adjusted life years 

passado, pelo escândalo da falta de insumo tão básico, barato e de 

saúde – ou falta de – voltada para os interesses da população, que 
mais necessita de cuidados.4-6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

7 Além dos elevados custos sociais e índices de 

envolvem todas as faixas etárias, considerando que a seqüela valvar é 
uma condição presente ao longo da vida, porém determinando morte 
prematura. Recentemente, em estudo de larga escala, foram relatados 

de idade de 28,7 anos.8 Em 2017, foi gasto no setor público brasileiro 

9

custo total anual de $319 US por paciente para tratamento da febre 

dos avanços na gravidade das sequelas cardíacas.10,11 

AHA.   Para o desenvolvimento de estratégias de controle da doença 
é fundamental a aquisição de dados abrangentes e alta qualidade. 

distribuição.12

a criação da “

epidemiológico e com a sustentabilidade dos projetos, ambos em 
concordância com a “

doença  foi reconhecida como  prioridade de saúde global.

Apesar das muitas perguntas sem respostas e da magnitude do 

áreas da cardiologia pediátrica, onde a distribuição desigual e injusta 

na prestação de serviços de saúde cardiológica, rodeadas por um 

século XXI.   
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