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 Cardiopatia: Defeito do Septo atrioventricular 
(DSAV)  

   
 Procedimentos: Correção cirúrgica tradicional de fechamento da comunicação interatrial com patch  
   
 O Luca é o nosso primeiro filho. Depois de 5 anos de casados, estávamos muito felizes com a notícia. Durante a 
gravidez correu tudo bem. Moro na Italia e fiz o pre-natal até o 7º mes aqui e em seguida fui para o Brasil ter o nenem 
perto da familia. Cheguei a fazer 3 morfológicas com médicos diferentes e nenhum comentou nenhuma anomalia no 
coração.
O Luca nasceu prematuro e com baixo peso, mas aparentemente completamente normal. Mas na primeira consulta 
com a pediatra, depois de 7 dias, ela ouviu um sopro e imeditamente nos mandou para um cardiologista. Nosso mundo 
caiu. Meu marido estava voltando para a Itália no dia seguinte e não conseguíamos nem raciocinar depois do 
diagnóstico: um problema no coração que se chamava “CIA ostium primium ampla”. Procuramos nos manter calmos, 
pois como diziam os medicos a CIA era uma cardiopatia simples e fácil de ser corrigida.
Depois de 1 mês resolvi procurar um outro cardiologista, uma médica nova vinda do Incor-SP na esperança de que o 
diagnóstico estivesse errado. Estava mesmo, mas para pior. O diagnóstico dessa vez foi “Defeito do Septo Atrio-
ventricular de forma total”, ou seja, CIA, CIV e valvula única ao invés da mitral e da tricúspide.
Com esse diagnóstico e o nome de um centro espcecializado voltei para a Itália quando o Luca estava com 2 meses e 
meio, que até aí estava se desenvolvendo bem, mamando no peito e sem nenhum sintoma.
Ironia do destino, chegamos na Itália e os problemas começaram. Mamava pouco, crescia pouco, tinha taquicardia, 
respiração cansada... Mas ao mesmo tempo uma boa notícia, um milagre para quem acredita: a CIV fechou sozinha e 
dividiu a valvula em duas. Ou seja, os maiores problemas estavam resolvidos! Como muitos sabem a CIV faz a criança 
descompensar mais rápido que a CIA pela diferença de pressão interna no coração e a divisao cirúrgica da válvula è 
muito delicada, pois estas sao muito ríigidas e ao invés de resolver o problema corria-se o risco de piorar de vez e com a 
possibilidade de ter que substituí-las por uma artificial.
Ficamos muito felizes, mas o Luca continuava piorando. Do 4º ao 7º mês não engordou praticamente nada. Eu estava 
vendo ele cada vez mais magrinho e mais cansado. As doses de remédios aumentavam e a minha vida era tentar fazer 
ele comer. Via todas as mães que colocavam seus filhos no seio para mamar quando estavam chorando ou nervosos e 
o meu era super tranquilo, mas quando era hora de mamar começava o desespero. Choro e mais choro. Inventava 
tecnicas malucas para tentar fazer com que ele mamasse, mas era cada dia mais difícil. Contra a minha vontade iniciei o 
desmame com 5 meses, mas mesmo assim ele nao comia quase nada e nao pegava mamadeira. Quando comia 
vomitava ainda durante a 
refeição e eu ficava cada dia 
mais nervosa.
Assim, antes dele completar 7 
meses o seu cardiologista nos 
ligou: como o Luca nao estava 
crescendo tinha chegado a 
hora de operá-lo. De uma hora 
pra outra arrumamos as malas 
e fomos para Milão (2 horas de 
onde eu moro). Minha família 
n o  B r a s i l  f i c o u  m u i t o  
preocupada e a minha sogra 
pegou o primeiro avião pra cá.
No dia da cirurgia o Luca 
estava muito tranqui lo,  
brincava e ria para todos no 
hospital. Mas meu coraçao 
estava apertadinho... tinha 
muito medo, mas ao mesmo 
tempo estava confiante 
porque eu sabia que era a 
melhor coisa para ele e tinha 
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certeza da capacidade técnica e humana da equipe que o 
operaria. Assinamos todos os papéis de autorização sem 
nem ao menos ler. Quando o levamos na porta do centro 
cirúrgico e demos ele nos braços da anestesista me senti 
dentro de um filme. Não parecia que era eu que estava 
vivendo aquilo. A cirurgia demorou 3 horas e com a graça 
de Deus correu tudo bem. A CIA foi fechada e as válvulas 
(nosso maior medo) não foram tocadas porque segundo 
o cirurgião estavam em ótimas condições. Gloria a Deus! 
Ainda posso ouvir a voz do cirurgião me dizendo “ o 
coraçao dele voltou a bater muito bem, mas nas próximas 
24h tudo pode acontecer”. Me senti caindo em um 
abismo de novo... 24 horas!
Antes que ele fosse para a UTI pudemos vê-lo. 
Sinceramente, aos meus olhos de mãe, ele estava lindo, 
simplismente lindo com uma bandaninha verde para 
segurar os cabelos. Pude beijá-lo e deixar com ele o seu 
brinquedo favorito: a girafinha.
Fomos para o hotel e eu e tava muito tensa, mas no fundo do meu coração sentia que ia dar tudo certo.
Acordei de madrugada querendo ir pro hospital, mas só pude entrar no departamento de cardiologia as 10h (UTI so 
as 17h) para ter notícias e assim que entro passa por mim o médico do Luca e diz: “ah vc ja soube que o Luca ja esta 
vindo pra ca?” Como?! Quase pulei de alegria! Me falaram que ele ficaria de 24 a 48 horas lá e não tinham passado 
nem 12h. Gloria a Deus de novo!!!
Ele veio pro quarto, todo inchado, cheio de caninhos aqui e ali, mas consciente. Ele passou todo o tempo no 
hospital muito nervoso, mas progredindo bem. Ele é muito vivaz e estar ali sem poder se mexer era uma tortura para 
ele. Até que no segundo dia teve febre altíssima. Quase morri de susto. Meu marido ainda nao tinha chegado e eu 
estava sozinha com ele. Ele ficou roxinho, com batimentos que subiam rapidamente, suando e tremendo. Graças a 
Deus as enfermeiras eram maravilhosas e controlaram a situação muito bem. Ele ficou vários dias com febre, sem 
dormir e muito nervoso. Foram feitos milhões de exames e a febre não tinha explicação. Até que uma médica 
(brasileira por sinal) nos disse que poderia ser emocional e nos deixou sair algumas horas do hospital no 7º dia 
depois da cirurgia e adivinhem? A febre sumiu!!! Ele só queria ir embora dali, esquecer tudo e recomeçar a viver. E 
foi o que fizemos.
O Luca reviveu literalmente. Apesar dos sintomas serem discretos, para quem via de fora, ele mudou muito depois 
da cirurgia. Voltou a comer bem melhor, ficou ainda mais esperto e está crescendo muito bem. Mas acho que as 
maiores mudanças aconteceram dentro de mim. Antes de mais nada, só depois da cirurgia comecei a curtir meu 
filho de verdade. Antes o medo e as preocupações não me permitiam relaxar e viver a felicidade de ser mãe. Além 
disso, passei a dar mais valor às coisas que realmente contam na vida. Ser feliz e viver cada momento com 
intensidade.
Agradeço muito a Deus por tudo ter dado muito certo. O caso dele foi um caso com muitas surpresas e todas 
positivas. Descobri no hospital e também na internet depois da cirurgia dele que existem muitos casos 
imensamentes mais graves e arriscados. Antes eu vivia me perguntando o porque disso, porque eu, porque meu 
filho...mas hoje não passa um dia no qual eu nao agradeça a Deus por tudo de bom que ele fez na nossa vida e na 
vida do meu filho. Tudo poderia ser bem pior, mas não foi. 
Eu também tinha muita dificuldade em falar sobre isso. Aliás, escrever essa historia aqui está sendo muito difícil pra 
mim. Mas acho importante que outras famílias que estão descobrindo agora que seus filhos são portadores de 
cardiopatia vejam que tem cura e final feliz. Meu filho para mim é um milagre, um milagre que Deus colocou na 
minha vida com um propósito e espero apenas que eu tenha discernimento para entender 
realmente qual é.
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