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Cardiopatias congênitas



Angiogênese e formação do tubo 
cardíaco

• Primeiro sistema a funcionar no embrião no
inicio da 3ª semana do desenvolvimento;

• Embrião não consegue mais satisfazer suas
necessidades nutricionais e de oxigênio apenas
por difusão.

Sistema cardiovascular

Formação do tubo cardíaco 
A partir do dobramento embrionário
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Sistema cardiovascular em embrião de 26 dias

Coração primitivo

MEV de embrião de 27 dias, foi 
retirada a porção cefálica

Tronco arterial, primórdios dos átrios e ventrículos 



Desenvolvimento do coração e 
septação cardíaca

• Septo intermédio;

• Septo interatrial (primum e secundum);

• Septo interventricular;

• Septo espiral (aórtico‐pulmonar).

Septação cardíaca

Septo intermédio: proliferação dos coxins endocárdicos, dividindo 
canal  av em canais av direito e esquerdo.
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Septação cardíaca



Septo interventricular

• Separa os ventrículos;

• Forame interventricular: ocluído por uma 
lâmina não‐muscular, porção membranácea;

• Proliferação do septo primitivo;

• Até fim do período embrionário, fecha‐se 
devido proliferação coxins endocárdicos.

Septo interatrial

• Divide os átrios;

• Formado pelos septos primum e secundum;

• Forame secundum ou oval: persiste após o nascimento, 
quando é ocluído pelo colabamento e fusão dos septos 
primum e secundum, originando a fossa oval.

Forame oval

Septo secundum porção superior

Válvula do forame oval
(derivado do septo primum)

Septo secundum porção inferior

Forame oval
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Septo secundum porção inferior

Setas vermelhas ‐ sangue bem oxigenado
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Septação atrio primitivo



Septação atrio primitivo

Forame oval aberto

Porção do septum primum 
em degeneração

Forame oval fechado
pela válvula do forame oval

Válvula do forame oval

OBS: Setas vermelhas ‐
sangue bem oxigenado, 
setas azuis – sangue 
pouco oxigenado
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Septo espiral

• Septo que divide o bulbo arterial na artéria
aorta e no tronco pulmonar;

• Torção dos vasos da base;

• Formação das valvas semilunares.



Sangue para aorta e tronco pulmonar  (Bulbo arterial)

MEV: Coração na 5º semana, vista do 
fluxo sanguíneo no bulbo cardíaco

Circulação fetal e neonatal

CIRCULAÇÃO FETAL, e suas 
comunicações

⇒ Ducto venoso

⇒ Forame oval

⇒ Ducto arterial



Ao nascimento

• Fechamento do forame oval e do ducto arterioso;

OBS: ducto arterioso patente (PDA)

• Ligamento redondo da bexiga: obliteração das
artérias umbilicais;

• Ligamento redondo do fígado: oclusão da veia
umbilical;

• Ligamento venoso do fígado: obliteração do ducto
venoso.

CIRCULAÇÃO NEONATAL

• Após o nascimento, os
três desvios que fazem
um curto‐circuito do
sangue durante a vida
fetal deixam de funcionar
e as circulações pulmonar
e sistêmica, se separam.

Cardiopatias congênitas



Cardiopatias Congênitas ‐ malformações 
do coração e dos vasos da base

⇒ Definição:
Anormalidades da estrutura e/ou da função do
coração e grandes vasos da base, presentes ao
nascimento.

⇒ Etiologia:
Não é definida. Interação entre sistemas
multifatorial ‐ genético e ambiental (alterações
cromossômicas, rubéola materna, drogas
teratogênicas, etilismo...).

Cardiopatias Congênitas ‐ malformações 
do coração e dos vasos da base

⇒Manifestações clínicas:

‐ Variações na ausculta (sopro patológico);

‐ Taquipnéia: respiração rápida e curta que piora com a 

sucção alimentar;

‐ Sudorese excessiva;

‐ Cianose de extremidades;

‐ Prostração, apatia, palidez cutânea;

‐ Alterações do tamanho do coração no exame de imagem.

CIV

Comunicação interventricular (CIV)
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Comunicação interatrial, 
persistência do forame oval: 

Ducto arterial persistente 
(patente) _ PDA

Tetralogia Fallot

Tetralogia FallotCoração normal
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