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Escrevi para Jade

Minha filha chegou em casa com um 
convite da escola:

- Mãe, tem uma excursão na escola 
para o AACD sexta-feira. Posso faltar?

Achei estranho por que ela adora as 
excursões da escola. São momentos para 
risos, lanches no ônibus, correrias, es-
barrões nos garotos bonitos.

- Por que você não quer ir filha?
- Ah mãe. Eu não sei lidar com aquele 

tipo de pessoas.
- Como assim? Pessoas têm tipos?
- Não mãe. Mas essas têm uns proble-

minhas.
- Me explique melhor.
- Acho que têm deficiências e não sei 

como me aproximar. Da outra vez, fiquei 
só parada olhando.

- Minha flor, então quero que você vá 
e fique parada olhando uma coisa: Que-
ro que você veja o mais grandioso senti-
mento do ser humano, o que realmente 
nos aproxima de Deus.

- O que é mãe?
- Vou te contar como eu o conheci:
- Estava no hospital – fazendo residên-

cia – e era meu dia de fazer ultrassom 
pediátrico. Nenhum residente queria fi-
car nesta escala.

As crianças choravam e mexiam mui-
to. Muitas tinham muito medo, pois al-
gumas já tinham semanas, meses e às 
vezes até anos de internação. Nós, resi-
dentes, também tínhamos medo. Pois 
éramos inexperientes e jovens.

Cheguei à porta com a ficha na mão e 
chamei: RN de Laís! RN de Laís! Recém-
nascido de Laís! Os bebês que ainda não 
foram registrados, quando estão inter-
nados no hospital, são chamados pelo 
nome da mãe. Se vão ficar muito tempo, 

diálogo repleto de palavras de amor:
- Logo vamos embora para nossa casa. 

Lá tem um bercinho te esperando. Ver-
dade! Ela respondeu. E assim fomos nós.

Enquanto meus aparelhos constata-
vam o que estava fora do lugar ou in-
completo, ela mostrava para Jonas o 
quão feliz seria sua vida. E conversavam. 
E ela sorria e contava da casa simples na 
roça, e ele simplesmente a olhava com 
calma. 

Foi a primeira vez que compreendi. Vi 
a plenitude do amor de mãe. Meus olhos 
se encheram de lágrimas, mas meu co-
ração foi aquecido por uma grande es-
perança no ser humano. Sim, podemos 
ser muito melhores. Sim, podemos estar 
mais perto de Deus pelo amor.

Ao final do exame ela me perguntou 
bem baixinho:

- Doutora, foi alguma coisa que fiz? Al-
gum remédio que tomei.

Vi a dor da culpa que acompanha toda 
mãe. A dor de não poder tirar do filho 
toda dor e levá-la para si.

- Não Laís! Você não fez nada de er-
rado. Apenas ele te escolheu para seguir 
com ele este caminho por que tinha cer-
teza do seu amor.

Ela sorriu, olhou para o bebê. Então é 
isso! Saíram.

Tive que preencher os laudos: tantos 
diagnósticos, nomes complicados... A 
vida de Jonas teria muitos percalços, mas 
tive a certeza: Ele nunca estaria sozinho.

- Filha, você vai no AACD e quem 
sabe, com sorte, não consegue conhe-
cer o maior sentimento deste mundo: O 
amor materno.

Tereza Cristina 

aí então se faz o registro e eles já usam o 
próprio nome.

Uma moça se levanta. Achei-a tão jo-
vem! Carrega no colo um bebê bem em-
balado nos lençóis do hospital, aqueles 
brancos com carimbos verdes. Ela anda 
devagar e parece que leva nos braços um 
tesouro. Me olha tímida, mas sorri e diz:

- Doutora, Laís sou eu. Este é meu filho 
Jonas.

- Pode entrar mãe. Vamos fazer um 
ultrassom da barriguinha dele, ok? Você 
pode sentar-se e colocá-lo na cama.

Diminui a luz e peguei um gel quenti-
nho para começar o exame. Ela colocou 
Jonas no meio da cama e foi abrindo len-
tamente os lençóis. Ajoelhou-se ao lado 
para ficar bem pertinho do rosto dele.

- Mãe, tem uma cadeira ali. Pode sen-
tar-se. 

- Pode deixar doutora. Assim fico mais 
perto dele. Não é meu filho?

Sentei na minha cadeira e pela primei-
ra vez olhei aquele bebê. Tomei um sus-
to! O rostinho e o tórax eram normais, 
mas ele tinha nas costas uma grande 
massa redonda e escura, que era quase 
a metade dele. Parecia uma bola mar-
rom grudada nas costas. Lembrei-me 
logo: Espinha bífida, mielomeningocele. 
A coluna não se fechou totalmente. Na 
barriguinha também a bexiga era aberta 
e havia várias outras malformações.

- Vou deitá-lo de lado.
Eu tremia um pouco. Não sabia por 

onde começar. Tinha medo de machu-
car o bebê. Então ouvi a Laís falando bai-
xinho. Olhava bem nos olhos dele. 

- Vai ficar tudo bem meu amor. Ma-
mãe está aqui. Isto meu bem!

Ela mesma falava e respondia em um 
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Recomendações 
para 
realização da 
ecocardiografia 
fetal e sua 
importância 
no prognóstico 
fetal-neonatal

As cardiopatias congênitas (prevalência 
8: 1000 nascidos vivos) são responsáveis 
por 10% dos óbitos infantis e quase meta-
de dos óbitos causados por malformações 
congênitas. A ecocardiografia fetal é ferra-
menta fundamental para o diagnóstico e 
acompanhamento das cardiopatias congê-
nitas estruturais e funcionais. 

Idealmente, o exame deve ser realiza-
do entre 22 e 30 semanas de idade gesta-
cional. Mas a avaliação cardíaca pode ser 
feita a partir da 16ª semana de gestação 
até o termo. 

Considerando a alta prevalência de ano-
malias graves e a complexidade do apare-

INDICAÇÕES FETAIS INDICAÇÕES MATERNAS
Alterações cardíacas fetais suspeitas 
ao US obstétrico

Uso materno de substâncias potencialmente tera-
tógenas (álcool, fumo, drogas, lítio, anti-hiperten-
sivos, anticonvulsivantes)

Translucência nucal aumentada Uso materno de medicações que atuam no meta-
bolismo da prostaglandina (indometacina, aspiri-
na e AINE)

Anomalias cromossômicas fetais Exposição a agentes teratógenos
Anomalias extra cardíacas fetais Lupus eritematoso materno ou outras colagenoses
Alteração do ritmo cardíaco fetal Diabetes materno
Hidropsia fetal Infecções virais ou parasitárias maternas
Restrição do crescimento intrauteri-
no fetal

Idade materna avançada 

Oligodrâmnio ou polidrâmnio História de perdas fetais anteriores ou filho ante-
rior cardiopata

Gestações múltiplas monozigóticas História familiar de cardiopatia paterna ou mater-
na até 2º grau

lho cardiovascular, a ecocardiografia fetal 
detalhada deve ser realizada por cardiolo-
gista. Permitindo, portanto, um diagnósti-
co acurado com acompanhamento reali-
zado junto ao obstetra assistente. 

Muitas vezes, há necessidade de atendi-
mento clínico-cirúrgico emergencial pós-
natal e a interação da equipe permite o pla-
nejamento antecipado do nascimento em 
hospital especializado. É importante tam-
bém para preparar a família com tranqui-
lidade durante a transição fetal – neonatal. 
Recém-nascidos portadores de cardiopatias 
congênitas graves sem diagnóstico intrau-
terino têm prognóstico reservado com alta 
mortalidade e risco elevado de sequelas.

Alterações no ritmo fetal (taquicardia 
supraventricular, flutter atrial, bloqueio 
atrioventricular) também devem ser 
acompanhadas através do ecocardiogra-
ma e, quando necessário, iniciar trata-
mento ainda na fase intrauterina. Além 
do diagnóstico morfofuncional, a avalia-
ção cardíaca fetal auxilia na condução te-
rapêutica de patologias obstétricas e extra 
cardíacas fetais como: transfusão feto-fe-
tal, restrição de crescimento, anemia fe-
tal, entre outras.

As indicações clássicas estão listadas 
no quadro ao lado. Entretanto, é impor-
tante ressaltar que 90% das cardiopatias 
fetais ocorrem em gestações não conside-
radas de alto risco. A Sociedade Brasileira 
de Cardiologia recomenda que esse exa-
me seja realizado de rotina no pré-natal 
em todas as gestações em locais onde o 
cardiologista fetal é relativamente aces-
sível. Em locais de difícil acesso, médi-
cos obstetras e ultrassonografistas com 
treinamento adequado podem realizar 
rastreamento de defeitos cardíacos fetais 
e, após a suspeita de cardiopatia, encami-
nhar ao cardiologista.

Saiba mais em:

www.dopsom.com.br
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Exames que realizamos

Agenda 
4º CientíficaFique por 

dentro. Tema:
A SER DEFINIDO
Dra. Raquel Waleska dos Santos

01/02/17 - Fevereiro

Tema: 
PLACENTA ANORMALMENTE 
INVASIVA - DIAGNóSTICO 
ECOGRáFICO
Dr. Guilherme Rezende

29/03/17 - Março

Tema: 
ANOMALIAS DE FOSSA POSTERIOR
Dr. Fernando Macedo Bastos

26/04/14 - Abril
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31 3217-0800 
Entre em contato através do nosso site:
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www.dopsom.com.br

Av. do Contorno, 4108, Funcionários, 
Belo Horizonte - MG

Av. Alfredo Balena, 145, 13º Andar  
Stª Efigênia, Belo Horizonte - MG
Diretor Técnico
José Avilmar Lino da Silva
CRM 20.794

Diretor Técnico
Marcelo Lopes Cançado
CRM 17.806

Internacional
O Dr. Guilherme Rezende e a Dra. 

Carolina Capuruço estiverem presen-
tes no 26° Congresso Mundial de Ul-
trassonografia em Ginecologia e Obs-
tetrícia (ISUOG) que aconteceu em 
Roma/Itália em setembro de 2016, 
levando trabalhos científicos, alguns 
deles em cardiologia fetal apresen-
tados oralmente pela Dra. Carolina. 
Segundo Dr. Guilherme durante o 
evento foram abordados e discutidos 
temas atuais relevantes como “Ultras-
sonografia e placenta anormalmente 
invasiva”, “Screening e prevenção 

- Ultrassom Da Bolsa Escrotal;
- Ultrassom Glândulas Salivares.
• Ultrassom Pediátrico
- Cervical;
- Transfontanelar;
- Tórax;
- Parede Abdominal;
- Coxo-femoral;
- Pélvico.
• Músculo-Esquelético e Partes Moles
• Mamografia Digital
• Ultrassom de Mamas
- Ultrassom de Axila;
- Avaliação de lesões mamárias;
- Marcação de lesões mamárias;
- Punção-Biópsia De Agulha Fina (PAAF);
- Biópsia de fragmento (Core Biopsy).

Guilherme 
Rezende

Dr.

- Obstétrico Gemelar;
- Obstétrico Morfológico (1º Trimestre);
- Obstétrico 3D / 4D;
- Doppler Obstétrico Colorido.
• Medicina Fetal 
- Amniocentese;
- Biópsia de Vilo Corial;
- Ecodopplercardiograma Fetal.
• Medicina Interna e Pediatria
- Abdome Total;
- Ultrassom Abdome Total (Com Prova Motora);
- Abdome Superior;
- Vias Urinárias;
- Pequenas partes: tireóide, bolsa escrotal, etc;
- Tireóide com Paaf;
- Próstata Via Abdominal;
- Região Inguinal;
- Doppler Colorido em Medicina Interna;

• Ginecológicos
- Ginecológico Transvaginal (Endovaginal);
- Ginecológico Transabdominal;
- Ultrassom Endovaginal para estudo de endometrio-
se profunda;
- Doppler Colorido Ginecológico;
- Rastreamento De Ovulação;
- Histerossonografia;
- Inserção, Retirada e Reposicionamento de DIU.
• Obstétricos
- Obstétrico;
- Obstétrico Transvaginal (1º Trimestre);
- Translucência Nucal;
- Ultrassom Obstétrico Com Perfi l Biofísico Fetal;
- Ultrassom Morfológico;

da pré-eclâmpsia“, “Diagnóstico das 
anomalias da fossa posterior“, ”Papel 
da ultrassonografia na sala de parto“ 
e “Ultrassom no primeiro trimestre: 
anomalias e marcadores de um de-
senvolvimento anormal”.
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