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Dr. Gentil de Aguiar Barreira Filho
Prezados colegas,
O 26º Congresso Cearense de Cardiologia está chegando,é com imensa alegria e satisfação
que convido a todos para participar do maior e mais tradicional evento da cardiologia cearense. Ele
será virtual eacontecerá nos dias 30 de setembro, 01 e 02 de outubro, com num formato inovador e
inédito na nossa sociedade com inscrições gratuitas. O tema central do evento será “Desafios da
cardiologia na era digital”.
Este congresso será moderno, tecnológico e dinâmico. Será debatido a prática da cardiologia
e de áreas afins à luz da realidade atual, levando em consideração as evidências científicas vigentes.
Toda a diretoria da SBC/CE em conjunto com a comissão científica, elaborou uma programação
abrangente que abordará temas relevantes e atuais relacionados à nossa especialidade.
Teremos grandes nomes da cardiologia local e nacional, com expertise e experiência em suas
áreas de atuação. Serão discutidos assuntos de grande relevância científica, com sessões e
simpósios com temas palpitantes da atualidade, como o da conferência de abertura que abordará:
Que legado a pandemia deixa para a cardiologia? Para onde o futuro nos levará?
Além disso, teremos um simpósio multidisciplinar, com profissionais conceituados das mais
diversas áreas da saúde, abordando temas que possuem relação com o cotidiano
docardiologista.Estamos aguardando a presença de todos para abrilhantar nosso evento, tendo a
oportunidade de compartilhar experiências e conhecimento neste novo formato atual e inovador.

Um grande abraço!

Dr. Gentil de Aguiar Barreira Filho
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Dr. Almino Rocha

Precioso leitor(a),
É com júbilo redobrado e bulhas taquicárdicas que viemos entregar mais uma edição de
nossa valorosa Revista de Cardiologia. Ela chega em tempo propício, prenunciando a abertura
iminente de nosso 26º. Congresso.
Em tempos pandêmicos, de reconhecidas dificuldades operacionais, não faltaram aos
cardiologistas cearenses motivação e energia suficientes para preencher esta revista com artigos
elogiáveis e para edificar um congresso enriquecido de temas.
Afora notáveis relatos de casos, este número se notabiliza por um primoroso artigo de revisão
sobre as causas de morte súbita em atletas e por uma cuidadosa análise original sobre um subgrupo
de pacientes com comunicação interatrial e síndrome de Eisenmenger. Como cereja do bolo,
disponibilizamos ainda o bônus de dois magníficos artigos históricos de autoria de renomados
colegas, versando sobre o papel icônico do pulso arterial e sobre a evolução do conhecimento das
arritmias cardíacas.
Como fica patente, trata-se de um número palpitante e enriquecedor. Ele é todo seu! Boa
leitura! Não fibrile! Nos vemos no Congresso!

Dr. Almino Rocha
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José Maria Bonfim Morais
Uma homenagem a Dra. Lúcia de Souza Belém e ao Dr. Francisco Cláudio Couto Falcão e Dr.
Bartolomeu, todos desaparecidos recentemente.
“You know that feeling when you meet some none and your skips a beat. Yeah that´s arrytmia.
You can die from that. “(Anonymous).(“Você sente aquela sensação, quando você conhece alguém e
então de alegria pula, uma batida. Sim, isso é arritmia. Você pode morrer disso. "(Anônimo).
(Tradução livre do autor).

1. Introdução
A Medicina não se fez de um repente. Ela não surgiu de um assombro. A Medicina é a ciência
da sedimentação de conhecimentos. Estes conhecimentos ao longo do tempo, na cadencia da
história e na inquietação sábia do ser humano, vão se acumulando. A Medicina brotou ou foi
surgindo, por uma razão muito simples, o cuidar do outro. Provavelmente o primeiro médico foi
aquele que cuidou do seu irmão mais próximo. Jesus era um homem do campo. Um campônio.
Como excelente Mestre, Jesus se apoderava das parábolas que diziam respeito ao campo. Cita o
semeador. Analisa cada terreno onde a semente é semeada. Cita o pão vindo do trigo. E cita a
semente de mostarda. Mas quando ele se volta para o caminho, ele cita a doença, o imprevisto, o
acontecimento desagradável. Foi assim que ele relata a caminhada de um homem que descia de
Jerusalém e se dirigia para o seu lar. Saia da cidade grande e ia para a sua casa. A sua comunidade.
Ia com todas as suas fortunas, fruto do seu trabalho. De repente foi assaltado, dilapidado,
maltratado, moído pelos assaltantes. Jogado ao relento solitário, passa o sacerdote, que vai para o
templo. Passa o levita que é do templo, todos pertos da casa de Deus, mas tão distante dele. E quem
o socorre? Um samaritano, um cidadão de segunda categoria. O samaritano naquele momento é o
cuidador, que o sacerdote não quis ser. O samaritano limpa as feridas. Aproxima o tecidos, tirando
solução de continuidade. A Medicina acotovelada-se com o divino. Daí que Jesus falou no ferido, e
citou o indiferentismo daqueles que vivem à sombra do sagrado. Jesus conhece inteligente da vida
do povo, lembra que a religião está próxima a Medicina. A religião e a Medicina trafegam no mesmo
lagar sagrado. Esmagam as mesmas uvas de dores e desalentos. E oferecem o mesmo vinho do
sagrado sacrifício de cada missão. A cor rubra da dor, é o mesmo sangue rubro do sacrifício.
De tal maneira que a Medicina emergiu juntamente com a religião. Os judeus grandes
médicos, inteligentes e estudiosos, relacionavam a Lepra ou Mal de Hansen, ao pecado e a
hipocrisia. Cheio de pecado, indiferente a dor do outro, se compenetrava e ia rezar no tempo. E se
dizia puro. E ainda proclamava em alto e bom som que era destituído de pecado. De repente surgia a
ferida, que era a Lepra (ferida que aparece), mostrando o pecado que alguém queria esconder. Ao
lado do templo, se punham os médicos a consultarem seus pacientes que vinham atrás da cura da
alma e do corpo. Na Jerusalém antiga encontramos ruínas da piscina onde os doentes eram
curados, após mergulharem na água. Apenas 1 (hum) de cada vez, se curava. Este local chama-se
Hessed, que significa Misericórdia, de onde surgiram as casas de misericórdia, ou Santas Casas,
*

Médico cardiologista.
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todas ligadas a Igreja Católica. Mas foi a própria instituição eclesiástica, que iniciou a divisão entre o
tratamento do corpo e o tratamento da alma. Não havia hospitais. Os pacientes que tinham posse,
eram atendidos em suas residências, enquanto os pacientes remediados e pobres eram internados
em conventos e mosteiros. Os jesuítas ao chegar numa localidade apressavam em erguer três
edificações: uma igreja, a presença da Fé; uma escola, a presença da educação e um hospício, o
cuidado com o outro.
Em 1941 o mundo médico se empolgou com o interessante livro de um grande esculápio
americano: Dr. Arthur Emanoel Hertzler, um cirurgião antigo que publicava sua quase memória,
segundo os críticos literários, enquanto ele afirma que foi sua autobiografia. O título desta obra,
originalmente publicada em 1938, é: “The Horse andBuggyDoctor.” Garden City (NY), Blue Ribbon
Books, 1941. (The Pharao/Automn, 2012). Nesta interessante obra que explodiu no universo
intelectual, Hertzler ficou mundialmente conhecido. Antes era um simples e humilde esculápio,
trabalhando nas vilas, nos condados, nos distritos. Nasceu em Iowa, em 1870 e bem criança ainda
se moveu para Kansas. Praticamente viveu toda a sua vida em Kansas. Decidido a seguir medicina,
se fez médico na Universidade de Northwestern, em Ilinois. Depois retornou para Kansas. Mas
devido um tornado foi trabalhar na cidade de Halstead, porém continuou ensinando em Kansas. Era
professor de patologia, ginecologia, cirurgia e de histologia. De uma maneira diferente de ensinar
que agradava aos seus alunos. Não fazia exames e dava notas, com a observação na sala de aula.
Era um grande clinico, dono de uma robusta cultura geral, era pensador, filósofo e grande filantropo.
Um templo que lhe custou 680 mil dólares, ele doou para uma instituição católica por apenas 1 (hum)
dólar. Seu grande sucesso foi o bestseller “The Horse andBuggyDoctor” (O Cavalo, a Charrete e o
Doutor). Um fabuloso livro que retrata toda sua vida de médico. Nesta sua autobiografia ele se
entusiasma, enumerando os seus dias como médico de aldeia, onde chegava numa charrete puxada
por um cavalo. Desde o seu principiar, como clinico de pequena comunidade até sua prática
cirúrgica, quando ficou conhecido como o cirurgião mais importante do Ocidente, foi este esculápio
que se achegava ao doente. Perguntava da sua febre e da sua dor, enquanto não soltava o pulso.

Arthur Emanoel conheceu o sucesso merecido, alcançando o reconhecimento de todos. Seu
livro mexeu com um mundo indiferente ao calor de ser cuidador de doenças e de mazelas que
torturam tantas almas e tantas mentes. O livro tornou-se um bestseller, um campeão de vendas. E
conquistando leitores e admiradores o autor, foi descobrindo o lado bom. O lado lírico. O lado poético
de um simples médico. O Dr. Heltzler, nesta estupenda obra, lida com muitos aspectos sociológicos
e psicológicos de inúmeros problemas que ele se deparou ao longo de toda sua vida dedicada a
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cuidar. Frequentando a intimidade dos lares que visitava, Heltzler, enxergou o comportamento da
criança, do adolescente, do jovem, do homem maduro e do idoso. A sua vida foi um Paradise
(Paraíso). Cada capítulo, o Paraíso tem uma conotação. No primeiro capítulo, por exemplo ele fala
no “Preludeto Paradise”; quando estuda a vida de jovens adolescentes, com suas mortes e suas
tragédias. Seus sonhos e os dramas que o mundo lhes reserva. Hertzler conclui sua obra, com o
Paraíso Ganho (Earned Paradise), quando consegue uma vida de equilíbrio, entre a vida particular
com um matrimônio sólido e uma carreira médica ou profissional consolidada.
A Medicina clinica se impõe e se solidifica com o exame físico, até então inexistente. Surge por
volta do século XIX, quando o doutor sente o Pulso, ausculta o tórax, verifica a pressão arterial,
examina a garganta, toma a temperatura, apalpa e cheira o paciente. Dr. Hertzler previa que com a
avalanche de tecnologia, o doente fosse pouco a pouco se afastando do médico, distanciando de sua
sombra e de seu calor. O CAT ou o PET- scanner permitem ver doenças independente do doente.
Uma abordagem científica. William Osler (1849-1919) insistia muito com seus residentes, o que era
mesmo fazer Medicina, tratar o doente e não a doença. Quando olhamos para o quadro do “The
Doctor” uma tocante pintura que desponta no Tate Gallery em Londres, quando o médico contempla
sofrido, desmontado, o pequeno doente em plena agonia, ali dentro da casa onde seus pais,
desconsolados aguardam a chegada da morte. A luz fosca da sala parece que vai pouco a pouco
sucumbindo o clareio tênue da vida.
Dr. Paulo Marcelo Martins Rodrigues (1933-1989), o maior clínico de todos os tempos na
história da Medicina do Ceará. Uma anamnese perfeita. Um vascular da alma e do corpo. E somente
com o seu tirocínio e a sua argúcia médica, dissecava seu paciente parte por parte. Sistema por
sistema, numa orquestração ritualística encantadora. Não conheci outro igual. Pois foi doente para
se operar em São Paulo, no INCOR (Instituto do Coração de São Paulo), com o Dr. Geraldo
Verginelli. O seu clinico era o Dr. Lélio Alves, um mineiro, que brilhou em São Paulo. Um dia já
operado, Lélio vai visitar Marcelo. E então diz: Marcelo tudo bem. Seu eletro está bom. Bioquímica
excelente. Raios X ok. Está tudo ok. Lélio já ia saindo, quando Marcelo, quase em um rogo exclama:
Lélio, você não vai pegar nem no meu pulso? Marcelo era o protótipo de venerar e de cuidar do
doente.
Lá na minha querida terra Crateús, conheci um médico que era famoso por seus diagnósticos.
Parece-me que ele era o Dr. Wilson Machado. Terminado o consultório se dirigia para o famoso beco
da cachaça, ele era filho de Deus. Certa noite Dr. Machado estava lá na birosca do seu Belarmino e lá
se encontrava um senhor que sabia da fama do profissional. Chegou para ele e perguntou: Dr. qual é
minha doença? O médico pediu para pegar o pulso do doente. Foi então que o paciente perguntou
qual era a sua doença. O médico respondeu: você está é bêbado. Foi quando o senhor disse: doutor
o Sr. está palpando é o seu pulso.
A própria Igreja Católica Apostólica Romana se antecipou ao poder civil, e dividiu o papel do
clérigo e do esculápio diante do paciente. Foi precisamente no IV Concilio Ecumênico de Latrão
(1198-1216), convocado e rigidamente dirigido pelo Papa Inocêncio III(1198-1216), que a Igreja
determinou um divisor de águas entre o trabalho do sacerdote e do médico. De tal maneira que os
monges que cuidavam de pacientes, fossem cuidar tão somente das almas. Foi assim que os
barbeiros que cuidavam dos mosteiros, começaram a cuidar de doentes. Desta maneira surgiu o
cirurgião barbeiro. Este concilio, um dos mais importantes na história da Igreja Católica, discutiu
assuntos dogmáticos, como a Transubstanciação do Mistério Eucarístico e as definições teológicas
sobre a Trindade, sobre a Criação, sobre Cristo Redentor e os Sacramentos. Um concílio ficou
marcado pelo aniquilamento dos Cátaros e Valdenses. Uma mancha escura na história da Igreja
Católica. Mesmo com estas determinações peremptórias do Vaticano, os peregrinos, os devotos e
aqueles que sempre recorreram a religião em vez da Medicina, não se extinguiu. Surgiram as pílulas
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do Frei Galvão, no Brasil. Os ex-votos lembrando as curas de milagres. A água milagrosa da fonte de
Lourdes, quando Alex Carrel(1873-1944), prêmio Nobel de Medicina em 1912, presenciou uma
jovem com tuberculose miliar se curar, inexplicavelmente, quando mergulhou nas águas da fonte
sagrada. Alex presenciou a morte do presidente francês, quando foi apunhalado por um anarquista
italiano, em pleno centro de Lyon. Viu como os cirurgiões eram incapazes de suturarem um vaso.
Enquanto isso se esvaia em sangue, aproximando rapidamente de um desfecho mortal. Alex
prometeu a si mesmo, que um dia faria a ligação vaso a vaso, boca a boca. O que seus professores
não conseguiam. Foi aprender com uma costureira até tornar-se um exímio profissional. Pois cada
vez mais habilidoso, cada vez abandonado. Virou um quase ateu. Foi quando acompanhou a jovem
tuberculosa, arfante, com volumosa ascite e as portas da morte. A cura inexplicável da jovem
moribunda, o fez repensar sobre Deus e os mistérios da Fé. Tornou-se um crente fervoroso. Aquela
cura o tocou profundamente. Diante dos colegas ateus e descrentes, suas chances de crescer eram
cada vez mais diminutas. Tomou uma decisão: deixar a França e partir para o Canadá. Lá foi
convidado para mostrar sua técnica nos Estados Unidos da América do Norte. Por conta disso a sua
técnica foi aplaudida e ele foi contemplado com o Prêmio Nobel de Medicina em 1912.
“A única maneira de aumentar a inteligência dos sábios seria diminuir o seu número.”
Este o pensamento de Alex Carrel que sentia o quando sofreu por ser ignorado pelos sábios.
Aqueles que não conseguiram salvar o presidente francês, banhado de sangue e lividez. Os
professores atabalhoados, incapazes de deter a inexorável caminhada para a morte.

2. Pulso na Semiologia Clínica
“O médico não pode prescrever por carta, nós precisamos sentir o pulso”
Lucius Annaeus Sêneca (4 a.C. -65 d. C).
Dr. Francisco Paiva Freitas, de saudosa memória, um dos mais brilhantes cardiologistas na
história da Medicina do Ceará, afirmava: “o cardiologista que não palpa o pulso do seu doente ou do
seu paciente, nunca dará o diagnóstico clínico de Coarctação da Aorta. Nós sabemos que cada pulso
do nosso organismo nos ajuda a firmar um diagnóstico clinico. O nome pulsus, de origem latina, deu
origem ao pulso. Deu origem ao verbo pulsar. Mexer-se. Vivo. A maioria dos pacientes portadores de
arritmia nada sentem. O paciente portador de arritmia pode sentir algo ou pode nada sentir. Dra.
Rachel Hajar MD afirma: “some patients may complain of “racing heart” or “skipped beats” or may feel
dizzy or faint” (HAJAR, 2018, p. 36). (“Alguns pacientes podem reclamar de “coração acelerado”ou“
batimentos anormais ”ou podem se queixarem de tonturas ou desmaios”)
Tomar o pulso do paciente é uma técnica antiga. Um hábito muito longínquo, que foi trazido de
tempos imemoriais. Dr. Magalhães Gomes, um excelente e destacado clinico carioca, afirmava num
Congresso de Cardiologia, que não compreendia o cardiologista que não palpasse e escutasse o
pulsar de uma carótida. Era o início de um sério exame neurológico. Na rica história da Medicina,
encontramos inúmeras ilustrações de médicos tomando o pulso do seu paciente. Povos como os do
Egito antigo, China, Índia, Grécia, povos da Idade Medieval e mesmo médicos modernos, conhecem
o valor de tomar o pulso. Por esta razão, o pulso faz parte dos sinais vitais. O pulso mesmo nos dias
de hoje, quando dispomos de tantos exames complementares sofisticados, é uma ferramenta
indispensável na abordagem semiológica do paciente. O pulso tanto pode ser um poderoso
elemento no diagnóstico, como no prognóstico das doenças de maneira geral. Antigamente, um
profissional médico versado em saber avaliar um pulso, era chamado de um bom médico.
Lamentavelmente poucos pegam no doente, imaginem tirar o pulso. Hoje quem tira o pulso é a
enfermeira para anotar os famosos sinais vitais. No mundo rico em tecnologia de última geração,
estudar pulso, parece ser um total descompasso com o progresso que a medicina alcançou
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rapidamente nestes últimos anos. Mas é interessante fazer uma revisão da importância do pulso ao
longo da história dos povos antigos. Eles compõem as chamadas raízes de onde brotaram a
moderna Medicina. A Medicina jamais pode ser comparada ao um carro de última geração quando
ficam sepultados e esquecidos instrumentos tidos hoje como anacrônicos, ou ultrapassados. Mas o
principio de funcionamento do motor é o mesmo.

3. Os Primórdios da Medicina Antiga
Não se sabe com precisão aonde e quando começou a Medicina. Os achados arqueológicos
nos ajudam bastante neste questionamento. Alguns historiadores citam o Egito como o iniciar da
ciência médica. Outros falam na Mesopotâmia, berço da própria humanidade. Embora que se
procure luz neste breu, mas sabemos que o cuidado da saúde de uma pessoa estava diretamente
relacionada a religião e magia. Os deuses puniriam os pecadores, os malfeitores, os ladrões e os
assassinos. Também os deuses ficariam agradecidos com as oferendas e os sacrifícios. Estas
oferendas serviriam como uma proteção contra futuros infortúnios e doenças. O pecado do homem
pode ser punido pelos deuses de várias maneiras, com a doenças, pragas, epidemias, morte,
catástrofes naturais e tragédias. O pulso era o símbolo da ciência na Medicina Antiga. Mas antes de
se dirigirem aos deuses os pacientes recorriam ao shaman. O shaman foi o primeiro cuidador. “There
were shamans before the rewere gods” (HAJAR, 2018, p. 37). Acredita-se que o Egito é um dos
lugares mais antigos da civilização. Não é um dos mais, é o mais antigo. Quando em 1822,
Champollion conseguiu a partir de um papyrus encontrado nas paredes de um túmulo, decifrar os
hieróglifos, se definiu por fim que o Egito é o lugar mais antigo da civilização. Foi o Professor James
H. Breasted, da Universidade de Chicago, que fez a translação de um papyrus que é muito
importante para os estudiosos da historia do Egito. Mas foi o Dr. Edwin Smith Papyrus que de fato se
interessou pela perfeita interpretação desta rica documentação. Edwin era um médico americano
que era muito interessado na cultura egípcia, e que havia estudado profundamente os escritos
egípcios antigos. Em 1862 Dr. Edwin comprou um papyrus de um Egipcio nativo, que havia sido
encontrado em um túmulo. Poucos anos depois este mesmo nativo trouxe outro rolo e o mesmo
médico adquiriu. Num primeiro estava mais relacionado as cirurgias e intervenções do crânio e no
outro havia trabalho sobre o coração e a circulação. (Read at a stated meeting of New York Academy
of Medicine, Section of historical and cultural Medicine, March 5, 1931. Annals of History Medicine).
Acierno M.D. no seu livroThe history of Cardiology cita o papyrus de Edwin Smith. Há um
relato minucioso, que trata da relação do pulso com o coração:
“...examining is like one counting a certain quantity with a bushel, or counting
something with the fingers…like measuring the ailment of a man in order to know the action of
the heart. There are canals in the heart to every member. Now if the priest of Sekhmet or any
physician put his hands or his finger upon the head, upon two hands,…upon the two feet, he
measure to the heart …because its pulsation is in every member…Measure…his heart in order
to recognize the indications which have arisen therein; meaning… in order to know what in
befalling therein. (ACIERNO, 1994, p. 450)”
“... examinar é como contar uma certa quantidade com um alqueire, ou contar algo com
os dedos ... como medir a enfermidade de um homem para saber a ação do coração. Existem
canais no coração de cada membro. Agora, se o sacerdote de Sekhmet ou qualquer médico
colocar as mãos ou o dedo sobre a cabeça, sobre as duas mãos, ... sobre os dois pés, ele mede
o coração ... porque sua pulsação está em cada membro ... Meça ... seu coração para
reconhecer as indicações que aí surgiram; significando ... a fim de saber o que está
acontecendo nele. (ACIERNO, 1994, p. 450) ”
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3.1. A Medicina na Mesopotâmia
A Mesopotâmia é tida como um dos mais antigos berços da civilização humana. Mesopotania
significa, terra situada entre rios. No caso Eufrates e Tigre, que proporcionam um manancial de
beleza e riqueza, foi um lugar mais antigo onde se menciona a tomada de pulso. A Mesopotâmia, um
dos lugares mais fascinantes do mundo, foi o primeiro lugar onde se encontrou documentação sobre
a “Tomada de Pulso”. Na terra do rei-herói Gilgamesh ele exclama: “Eu toquei seu coração, mas não
batia mais”. Gilgamesh, c 2600 BC. Esta constatação é a referencia mais antiga sobre Tomada de
Pulso, num tempo muito distante na história da humanidade. O homem estaria vivo, quando o seu
coração batia. Este relato é chamado de Epic de Gilgamesh, e foi escrito no antigo Iraque, quando os
homens viviam nas suas cidades, que eram suas nações. Uma vida provavelmente tribal. Esta mais
antiga documentação sobre o pulso foi achada no 2000 antes de Cristo. Enkidu era o maior antigo
amigo de Gilgamesh, que o orientou a melhorar a vida dele e de seus súditos. Com a amizade do
Enkidu o rei fazia um bom governo. Gilgamesh amava seu grande amigo, e a morte dele, o
descompensou completamente. O que exclamava quando encontra seu amigo exangue: “I touch his
heart and it does not beat atall” (Eu toco seu coração e não sinto nenhum batimento). No papyrus não
encontramos referencias se Gilgamesh pôs a mão sobre o coração do amigo, ou se pôs seu ouvido
no tórax do paciente. Ou se palpou suas extremidades. Porém temos certeza que o rei sabia que o
coração era o suporte da vida. Não poderia dizer que a Medicina na Mesopotâmia seria sofisticada,
mas era muito evoluída. Eles não podiam fazer dissecção, pelo extremado respeito ao corpo
humano. Mas eles estudavam o fígado e os pulmões de animais sadios. Os médicos tinham
consciência e conhecimento da importância do Pulso. Quando a Medicina foi caindo, as praticas de
magias e de superstições foram crescendo. (HAJAR, 2018, p. 38).
3.2 A Medicina Antiga no Egito
A Medicina antiga no Egito se renovou. Tornou-se tão impactante que se dizia que o melhor
lugar no mundo para se adoecer, era o Egito. Lá você teria os melhores médicos do mundo. Os
relatos sobre o ato médico no Egito são encontrados nos papiros encontrados em túmulos, que são
datados do ano de 1500 A.C. Os textos mostram que a consulta médica não excluía superstição e
magias. O exame clinico era simples e não invasivo. Eles conheciam que o corpo humano tinha um
pulso. Este pulso estava intimamente relacionado aos movimentos do coração. Eles acreditavam
que o coração dava força para os vasos e assim eles poderiam ser palpados. Eles acreditavam que o
coração era o dono da vida e comandava cada membro do corpo. Esta citação: “theheartspeaks out
everylimb”( O coração fala para cada membro.), se encontra no PapyrusEbers, escrito 3500 anos
passados. Este documento contém 108 páginas. Os egípcios tinham vasto conhecimento de
anatomia, o que não é nenhuma surpresa, basta ver a prática da mumificação. Os papiros
encontrados mencionam sobejamente o intenso conhecimento que os egípcios tinham sobre a
Medicina. Eles tinham sensibilidade aos fenômenos ligados ao coração, mas não tinham explicação.
Constatava que quando um individuo desmaiava, seu pulso faltava. Sentiam irregularidade do pulso
no cansaço. Achava muito forte o impulso cardíaco, mais tarde relacionado a hipertrofia de ventrículo
esquerdo. Extrassístoles ventriculares eram chamadas de “forgotten beats”, excessiva salivação
eles chamavam de “floodingoftheheart”. Muitas destas observações podem ser vistas nos pacientes
com Insuficiência Cardíaca Congestiva. Apesar de conhecerem muito bem o sistema circulatório,
eles não imaginavam que o sangue circula ao redor do corpo.O forte dos egípcios era o manuseio de
drogas e meizinhas. Eram líricos poetas diante da vida e da morte. (HAJAR, 2018, p. 39) .A Medicina
do Egito antigo nunca deixou de acreditar nos deuses e nas superstições que os acompanhavam.
Nunca puseram de lado a crença no mistério escondido em objetos estranhos. Mas a o Egito nos deu
uma preciosa contribuição nas origens e história das doenças através da paleontologia e da
arqueologia. As múmias foram inquestionáveis fonte de esclarecimento sobre a origem e sobre a
existência das doenças. Esta uma crença da margem e do vale do Nilo:
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“The people who settled the Nile Valley believed that
disease came from evil spirits that entered the bodv
through the mouth, nose or ears and devoured the victim's
vital substance. To combat these spirits, a magician uttered spells over
the afflicted person and applied ritual remedies. In the case
of burns, he swabbed the wound with the milk of a mother
of a baby boy, and appealed to the goddess Isis by repeating
words that, according to legend, she had used to rescue her
son Horus from being burned: “There is water in my mouth
and a Nile between my legs; I come to quench the fire”.(SIGERIST, 1987).
(O POVO que se estabeleceu no Vale do Nilo acreditava que a doença veio de espíritos
malignos que entraram no corpo, ou pela boca, nariz ou orelhas e devorou a substância vital
do corpo da vítima.Para combater esses espíritos, um mágico proferiu feitiços sobre a pessoa
aflita e remédios rituais aplicados. Dentro do estojo de queimaduras, ele limpou a ferida com o
leite de uma mãede um menino, e apelou para a deusa Ísis, repetindopalavras que, segundo a
lenda, ela havia usado para resgatá-la o filho Hórus de ser queimado: “Há água na minha
bocae um Nilo entre minhas pernas; Eu venho apagar o fogo ”. Tradução livre do autor).
Havia uma pessoa importante, na história da medicina do Egito. Era o copiador. Era chamado
escriba. Ele era importantíssimo até a invenção da imprensa. Ele deveria possuir qualidades
preciosas, como um bom calígrafo, ter conhecimento científico e ter treinamento escolar. Havia o
copiador ou caligrafista, mas havia um elemento mais importante que era o “escriba”. Uma raça de
escol. Privilegiada. Sabia ler e escrever. Eles gastavam 10 anos sendo treinados no chamado
templo-escola, aprendendo hieróglifos, matemática e recordando os ensinamentos religiosos. São
pessoas altamente qualificadas. Havia médicos que se orgulhavam de serem escribas. (HAJAR,
2018, p. 39). Dada esta qualificação, os papiros são fontes altamente ricas para se estudar a vida dos
povos antigos. Não somente a Medicina, mas a História, a Matemática e outras ciências.

4. Considerações Finais
Os latinos afirmavam: “Historiamagistra vitae, est. (A historia é a mestra da vida). Ela nos
ensina. Ela nos lembra. Ela nos adverte. Ela nos procura, a fim de que enxerguemos outros
caminhos. E conhecemos popularmente os dizeres de que quem esquece o passado pode voltar aos
mesmos erros e as mesmas falhas. Lembrar que a natureza é sabia, pois ela não se repete. A
disciplina da História da Medicina está presente em um grande número de escolas médicas dos
Estados Unidos da América. William Bruce Fye MD FACC, um precioso amigo que encontrei nas
minhas viagens a MayoClinic, estava ligado ao Departamento de Ecocardiografia da Mayo de
Rochester de MN. Foi lá que o conheci. Dizia-me ele que ao me ver, lembrava do seu pai, que durante
a guerra serviu no campo do Pici, em Fortaleza, como aviador militar. Pois Bruce fez sua carreira
médica, que iniciou na Johns Hopkins, em Baltimore, e terminou na MayoClinic de Rochester onde
há pouco tempo se aposentou. Em Baltimore teve a alegria de conhecer a Dra. Helen Taussing, que
lhe ofereceu uma de suas obras. Mostrou-me com muita ternura o belo oferecimento da Dra. Helen.
Bruce fez Mestrado e Doutorado em História da Medicina. Bibliógrafo com muitos recursos
monetários montou um antiquário e uma biblioteca onde guarda tesouros inestimáveis. Organizou a
História da Medicina na Mayo. Doou uma das obras mais raras e mais caras, para o rico acervo da
famosa clinica. Ofereceu um exemplar de Andreas Vesalius, Rex Fabrica, que havia arrematado num
leilão em Nova York por $ 35 mil dólares. Ofereceu-me varias medalhas de médicos antigos como
Harvey, Hunter, Makenzie e outros. Ao completar 20 anos das minhas incursões na MayoClinic ele
me homenageou com uma medalha valiosa de Andreas Vesalius. A Historia da Medicina é uma fonte
constante de aprendizagem. É uma fonte de vitalidade da Medicina se voltando para o Homem e
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para a vida. Este ensaio que ofereço aos meus colegas da Cardiologia, é fruto do esforço que
fazemos para tornar a vida do médico e principalmente do Cardiologista menos árida. Para facilitar a
edição deste ensaio, o dividimos em 2(duas) partes. Na primeira parte mostramos o Pulso como
elemento mais importante nas escolas médicas antigas. Foi, o Pulso, que e abriu para que
enxergássemos o coração. Vamos ver na próxima parte que o Pulso foi o primeiro estetoscópio
disponível para o clinico. E vamos ver que Sir Dominic Corrigan, Baronet (1802-1880), entusiasmouse com o Pulso. Inteligente, inventou um estetoscópio para avaliar melhor o Pulso. Com isso facilitou
o estudo da Insuficiencia Aórtica, quando o epônimo mais importante, é o pulso de Corrigan. O pulso
de Corrigan ou pulso de Martelo D´Água, associado a Inuficiência Aórtica.
EURICO DE AGUIAR, 2010, descreve que a Medicina não consegue sobreviver com o vazio.
Um paradigma novo, vai desaparecendo para dar lugar a um paradigma novo. Um marco conceitual
convincente pode pôr abaixo, o que parecia uma verdade absoluta. Não vai longe o tempo em que o
Betabloqueador era um veneno para quem tinha Inuficiência Cardíaca Congestiva. Pois tínhamos
uma noção superficial sobre a função do Betabloqueador no corpo humano. Aliás foi o
Betabloqueador que acabou com a chamada Hipertensão Arterial Sistêmica Maligna. Aquela que
destruía rim, retina, vasos e cérebro. Uma entidade extinta, desconhecida por gerações mais novas.
O objetivo destes simples escritos, num caminho escuro e esquecido, é apenas para lembrar
dos versos de William Shakespeare(1564-1616) de que o passado é o prólogo do presente. Foi o
átrio para entrarmos neste templo deslumbrante e encantador da Medicina.
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As arritmias cardíacas, assim como seu diagnóstico e tratamento, possuem uma longa
história. A antiga Teoria do Pulso chinesa estabeleceu as fundações do estudo das arritmias no
século quinto antes de Cristo. As complexas teorias reconheciam os batimentos no pulso como
1-4
diagnóstico e prognóstico de patologias, podendo haver harmonia ou dissonância.
No Papyrus Scrolls, documento médico mais antigo e bem preservado da cultura egípcia
(1550 a.c.), já se observavam descrições da correlação entre o pulso periférico e os batimentos
cardíacos (figura 1). Ademais, os estudos realizados pelo célebre médico romano Cláudio Galeno
(129-199 d.C.) e pelo anatomista britânico William Harvey (1578-1657), ainda que em épocas
diferentes, foram fundamentais para o avanço da compreensão acerca do funcionamento do sistema
cardiovascular, uma vez que houve a formação de teorias básicas sobre o pulso humano por Galeno
e a descoberta da importância do bombeamento cardíaco por Harvey, dentre outras descobertas. Os
avanços maisimportantes ocorreram no século XX, devido ao melhor entendimento de tópicos como
a eletrofisiologia e a farmacologia e ao aumento da importância clínica dos distúrbios do ritmo
1,2
cardíaco.
Na maioria dos casos, o diagnóstico de arritmia depende de exames não invasivos. A
ferramenta básica dessa área é o eletrocardiograma. O primeiro eletrocardiograma no ser humano
foi realizado por Augustus Desiré Waller em 1887, mas Waller, interessantemente, não reconheceu o
significado clínico do exame. Willem Einthoven (1869-1927), médico holandês,tendo realizado seu
primeiro eletrocardiograma em 1892, introduziu o sistema de ECG bipolar que foi batizado em sua
homenagem, tendo recebido o prêmio Nobel em 1924 pelos seus trabalhos com a eletrocardiografia
e o galvanômetro (figura 2). Ele designou as letras ainda hoje conhecidas dos traçados de ECG,
como P, Q, R, S e T. O monitoramento de Holter, com uma avaliação prolongada da atividade
cardíaca, foi outro grande avanço, criado por Norman Holter e liberado para produção comercial em
1,2
1962.
Os primeiros tratamentos conhecidos para arritmia estão descritos no Papiro Ebers, do ano
de 1550 antes de Cristo e se baseiam no uso de cebola-do-mar (Urgineascillamaritima). Hoje, sabese que as propriedades curativas presentes nessa planta se devem à presença de cardioglicosídeos.
Outras plantas medicinais de destaque foram a dedaleira (Digitalispurpurea), descrita pela primeira
vez no século 13 em Gales, e novamente em 1542 por Leonhardt Fuchs (figura 3).1-4
A primeira droga antiarrítmica foi a quinina, tendo seu efeito descrito pela primeira vez em
1914, por Karel F. Wenckebach, que relatou livrar um paciente de taquicardia com um grama de
quinina, também descrevendo um paciente com malária, tratado com quinina, que teve sua fibrilação
atrial controlada. A lidocaína foi sintetizada pela primeira vez em 1943, sendo aprovada para uso nos
1
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Estados Unidos e na Suécia em 1948 e usada para prevenir taquicardia ventricular pela primeira vez
em 1950. A amiodarona, sendo o protótipo de antiarrítmicos da classe III, foi descoberta como
resultado de uma observação acidental por G.V. Anrep em 1946, após uma melhora de um quadro de
angina em um assistente, sendo sintetizada completamente em 1961, usada inicialmente como antiisquêmico e só posteriormente como anti-arrítmico. (figura 3).1-4
Wenckebach, ainda, publicou “Arrhythmia as an Expression of a Particular
CardiacDysfunction em 1903 e, em 1914, Irregular CardiacActivityand its clinicalsignificance, obras
lendárias no estudo das arritmias cardíacas. Descreveu os feixes internodais, os bloqueios de 2º
grau e as terapias com antiarrítmico. Grandes fisiologistas e anatomistas contribuíram para
descrição do nó sinusal, nó atrioventricular (AV), feixes de condução cardíaco, feixes acessórios são
1-4
demonstrados nas figuras ao longo do trabalho (figura 4,5,6).
O primeiro relato de eletroterapia data da antiguidade, no ano 46 DC, quando
ScriboniusLargus utilizou descargas do peixe-elétrico (Torpedo oscelata) para tratar de reumatismo
e cefaléia. O peixe-elétrico também foi usado durante os primeiros séculos da era cristã. O uso de
eletroterapia para casos de distúrbios arrítmicos vem desde o século 16.3,4
JeronimusMercurialis (1530-1606), humanista italiano na época do Renascimento, já havia
formulado o conceito de síncope e demonstrado sua conexão com o pulso fraco no ano de 1580. Ele
foi o precursor da diferenciação entre síncope cardíaca e perda de consciência de causa
1
neurológica.
A primeira descrição de estimulação cardíaca externa do coração foi em 1774, nos registros
da Royal Human Society of London. Luigi Galvani publicou seus achados sobre fenômenos elétricos
em músculos e corações de sapo em 1791, o que foi uma contribuição essencial para o início da
eletrofisiologia moderna e para o desenvolvimento do estudo de pilhas e eletricidade. Durante a
Revolução Francesa, foram descritos experimentos em humanos decapitados, onde conseguia-se
estimular o coração com corrente elétrica.1 (figuras 7,8)
Os experimentos de Hugo von Ziemssen na paciente Catharina Serafin, em 1882, utilizando
de estimulação cardíaca por correntes de Faraday e galvânicas entraram para os anais da fisiologia
9.2,3
e estimulação cardíaca. A imagens de seu experimento são demonstradas na figura
Após anos de pesquisa, Albert Hyman, fisiologista de Nova Iorque, relatou pela primeira vez,
em 1932, a aplicação bem-sucedida de um marca-passo externo em animal e em humano,
inventando assim o dispositivo nomeado “marcapasso artificial”, na época um gerador com
mecanismo usado em relógios (clockwork) (figura 10). Na Suécia, em 8 de outubro de 1958, foi
implantado o primeiro marcapasso completo em um paciente com a síndrome de Stokes-Adams.3.4
(figura 10)
O primeiro uso de desfibrilação cardíaca foi em 1947, em Cleveland, por Claude S. Beck,
sendo desfibrilado com sucesso o coração aberto de um rapaz de 14 anos. Após os experimentos de
Bernhard Lown ,em 1952, e de Paul M. Zoll, em 1956, foram descobertos os princípios da terapia
com eletrodos externos no tórax para desfibrilação. Apenas em 1963, Nathan e Center realizaram o
primeiro implante de marcapasso atrioventricular e no mesmo ano, Lagergreen e Johannson e
Siddons e Davies realizaram implante nos moldes atuais, com gerador subcutâneo e com implante
transvenoso e não mais por toracotomia.1,5
Os desfibriladores cardíacos internos automáticos representaram uma etapa importante no
tratamento das arritmias cardíacas potencialmente letais, tendo sido iniciado seus primeiros
conceitos com Dr. Michel Mirowski em 1970 e seu colega de trabalho, Dr.MortonMower. O primeiro
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implante em humanos ocorreu em 1980, iniciando a era da prevenção da morte súbita cardíaca.
(figura 11)

5

A estimulação cardíaca programada foi introduzida como ferramenta de diagnóstico cardíaco
pela primeira vez em 1967. Gallagher e Scheinman realizaram a primeira ablação do feixe de His em
humano em 1982, inicialmente com energia de desfibriladores externos (corrente direta), o que
causava coagulação e necrose local, com maiores riscos à saúde do paciente.
Em 1983, Weber e Schmitz relataram a primeira ablação em paciente com a Síndrome de
Wolff-Parkinson-White, sendo em 1986 o início das técnicas modernas de ablação com
radiofrequência, energia e tempo controlados (até 50W e tempo geralmente entre 10 a 90 segundos
nas aplicações), sendo os efeitos bem localizados e com menores riscos. O mapeamento eletroanatômico tridimensional é um sistema que permite reconstruir geometricamente todo o coração e
as veias pulmonares em três dimensões (3D), aumentando a precisão da localização da arritmia e
diminuindo a exposição à radiação. Esse sistema foi um recente avanço tecnológico nas ablações
das arritmias cardíacas.2-4
Os marcapassos foram disponibilizados para uso como opção terapêutica para insuficiência
cardíaca congestiva (ICC). Uma nova era estava iniciando. Pacientes com ICC, disfunção ventricular
esquerda severa e bloqueio de ramo esquerdo poderiam ser tratados com um MP com 3 eletrodos,
sendo um no átrio direito, outro no ventrículo direito e outro no ventrículo esquerdo, inicialmente por
toracotomia e, posteriormente, via seio coronário, promovendo uma estimulação mais sincrônica e
fisiológica. A estimulação cardíaca evoluiu do tratamento das bradicardias para o tratamento da ICC.
Foi estabelecido o conceito da dissincronia cardíaca intra e interventricular. 6,7,8
Algumas imagens desses momentos históricos e relevantes das arritmias cardíacas são
demonstradas abaixo. Essa história foi construída ao longo de muitos anos, pela observação
geniosa de grandes personagens, que permitiram que, atualmente, possamos dispor de modernas e
seguras técnicas de diagnóstico e de tratamento das arritmias cardíacas.
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2. Imagens

Figura 1. Teoria do Pulso proveniente de estudos chineses antigos, o pulso dividido em partes, refletindo alguns órgãos (esquerda superior); Cláudio
Galeno, Teoria do Pulso de Galeno, 129 a.c, estabeleceu diferentes tipos de pulso e os relacionou com diferentes patologias (direita superior);
William Harvey (1578-1657), descreveu a circulação sanguínea (esquerda inferior); Teoria Circulatória de Harvey (direita inferior).1-4

Figura 2. Augustus Desiré Waller e o seu primeiro registro eletrocardiográfico Humano (à esquerda); à direita, em 1905, no laboratório de Einthoven,
realização de ECG na derivação DI.1-4

Figura 3. Na parte superior, Digitalispurpurea(esquerda)eDigitalislanata(direita), descrita por Leonhardt Fuchs (1501-1566) no seu livro de ervas e
por William Withering (1741-1799), por seus efeitos diuréticos em pacientes com anasarca, sendo esse quem realmente iniciou a terapia com
digitálicos. Na parte inferior esquerda, planta Cinchonasuccirubraque originou a quinidina e na parte inferior direita, a plana Ammivisnaga, uma
planta original do mediterrâneo, que origina a amiodarona.1-4
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Figura 4. Karel F. Wenckebach (1864-1940)(esquerda superior) considerado o autor dos diagnósticos dos bloqueios atrioventriculares e pioneiro no
tratamento das arritmias cardíacas com a quinidina; Robert Adams (1791-1875)(direita superior), cirurgião irlandês e William Stokes (18041878)(esquerda inferior), famoso médico irlandês com mais de 100 publicações descreveram a síndrome de Morgagni-Adams-Stokes,
cronologicamente escrita de forma correta. Louis Benedict Gallavardin (1875-1957),(direita inferior) francês de Lyon, publicou estudos sobre as
diversas formas de taquicardias supraventriculares paroxísticas e foi o fundador da cardiologia francesa. 1-4

Figura 6. Louis Wolff (1898-1972, na esquerda), americano
assistente de Paul White no hospital em Boston, John Parkinson
(1885-1976, no centro), inglês, conhecido de White, interessou-se
por juntar 11 casos da síndrome e publicá-los; ePaul Dudley White
Figura 5. Tratado original de arritmias cardíacas de Wenckebach(esquerda); (1886-1973, à direita) americano que estudou e trabalhou em
BAV 2 grau tipo I diagnosticada pelo pulso venoso jugular.1-4
Harvard, foi cofundador da American Heart Association, autor de
inúmeros artigos e livros e cardiologista emérito de diversas
instituições e países.1

Figura 7. Bernhard Low(1921-2021) (imagem superior em destaque), nasceu
na Lituânia e estudou nos EUA, descrevendo a Doença do Nó Sinusal e
realizando experimentos com corrente alternada e contínua para reversão de
arritmias atriais, experimentos que auxiliaram nas terapias de desfibrilação
cardíaca; Arthur Keith (superior esquerda)(1866-1955), anatomista escocês
que descreveu o nó sinusal; Ludwig Aschoff(superior direita)(18661942),anatomopatologista alemão descreveu o nó atrioventricular e os nódulos
reumáticos no músculo cardíaco; Wilhelm His Jr (inferior esquerda) (18631934), médico suíço, estudou e descreveu o feixe de His. Johannes
Evangelista Purkinje (1787-1869) (inferior direita) , anatomista e fisiologista,
considerado o maior fisiologista do século XIX, desenvolveu estudos em
diversas áreas, particularmente na visão, cartilagens, nervos e coração.1-4
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Figura 8. Norman JefferisHolter (1914-1983) (superior esquerda) elaborou o sistema de monitoramento ambulatorial de 24 horas, um dos maiores
avanços nos diagnósticos das arritmias cardíacas. Após Einthoventransmitir sinais eletrocardiográficos por fios em 1906, Norman Holter,em 1949,
desenvolveu os princípios dos sinais bioelétricos de telemetria. Luigi Galvani (1737-1798) publicou contribuições importantes para a moderna
eletrofisiologia, através dos seus experimentos elétricos em músculos e corações de sapos. Hein Wellens(1935-2020) (superior direita) introduziu a
estimulação cardíaca programada, permitindo os estudos eletrofisiológicos invasivos.1-4

Figura 10. Primeiro marca-passo externo de AlbertHyman (figura
esquerda), com mecanismo de clockwork. R. Elmquist, Senning e
Larsson, respectivamente, inventor, cirurgião e paciente do primeiro
implante em humano em 1958 (figura intermediária), juntos após
receberem medalhas honorárias no Congresso de Marcapasso 1986 em
Mônaco. O dispositivo necessitava ser recarregado toda semana. O
paciente era portador da síndrome de Stoke-Adams. O primeiro
marcapasso implantável, feito por Elmquiste Senning, 1958.1
Figura 9.Experimento histórico na paciente Catharina Serafin, operada
devido tumor torácico, deixando o coração exposto após a cirurgia,
separado apenas por fina camada de pele. Tal situação permitiu que seu
médico, Hugo von Ziemssen, em 1882, na Prússia, realizasse
estimulação cardíaca direta externa, mudando a frequência cardíaca.1-4

Figura 11. Dr.Mieczyslaw “Michel” Mirowski
(1924-1990), responsável pela criação dos
desfibriladores cardíaco internos implantáveis(CD),
com primeiro implante em humano em 1980, uma
década após pesquisas e experimentos com
animais. Primeiros desfibriladores (1980) com peso
de 280 g e volume 150 ml e mais recentemente, peso
de 70 g e volume 31 ml. à direita, encontro entre Dr.
MortonMower(trabalhou diretamente com
DrMirowski (á direita) na criação dos CDI e Dr Arthur
Moss (centro da foto à direita), autor de vários
estudos com CDI, incluidos os clássicos estudos
MADIT.5
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Camila Rabelo Ferreira Gomes, Carlos José Mota de Lima,
Emanuele Tavares Sales de Araújo, Danielli Oliveira da Costa Lino
A morte cardíaca súbita é um evento trágico em qualquer idade, mas quando acomete atletas,
passa a ser mais devastador e ganha uma maior repercussão na sociedade. Ela é geralmente
definida como morte ocorrendo dentro de 1 hora do início dos sintomas em alguém sem uma
anormalidade cardiovascular previamente conhecida, excluindo mortes respiratórias,
cerebrovasculares e relacionadas a drogas.¹
A atividade esportiva pode precipitar fatalidades agudas em adultos e jovens atletas
competitivos com doenças cardíacas ocultas. Por si só ela não é a causa do aumento da mortalidade,
mas atua como gatilho de parada cardíaca em atletas que são portadores de condições
cardiovasculares não conhecidas. ² Um estudo em Veneto, uma região da Itália, foi o primeiro a
quantificar o risco do exercício físico em adolescentes e adultos jovens. Neste estudo, a principal
descoberta foi que a atividade física competitiva aumenta em 2,5 o risco de morte súbita total e em
2,8 o risco de morte súbita cardiovascular nessa população.²
As causas de morte súbita refletem a idade dos participantes. Enquanto nos atletas jovens há
um amplo espectro de substratos cardiovasculares, incluindo doenças cardíacas congênitas e
hereditárias, como base dos eventos de morte súbita, nos atletas mais velhos, acima de 35 anos de
idade, a doença arterial coronariana é a responsável pela grande maioria dos casos (Tabela 1).

Idade < 35 anos

Idade > 35 anos

Miocardiopatia hipertrófica

Doença arterial coronária

Displasia arritmogênica do ventrículo
direito
Origem anômala das artérias
coronárias
Miocardite
Doença valvar
Síndromes de pré-excitação
Doença do sistema de condução
Tabela 1. Principais causas de morte súbita em atletas

*

Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart
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Morte súbita em atletas jovens geralmente ocorre durante ou imediatamente após a
realização das atividades atléticas, sugerindo que a participação em esportes competitivos aumenta
a probabilidade de parada cardíaca.2,4
Um atleta, na maioria das veses, é definido como um praticante de exercício regular (força ou
resistência) visando a participação em competições.12
Em atletas jovens, existe um amplo espectro de anormalidades cardiovasculares que é
responsável pela ocorrência de eventos de morte cardíaca súbita. De forma mais prática, podemos
dividi-las em cardiopatias estruturas, desordens elétricas e causas traumáticas.

1. Causas cardíacas estruturais
Cardiomiopatia Hipertrofica (CMH): Esta é a principal causa de morte cardíaca súbita em
jovens atletas nos EUA5 e é a principal causa na grande maioria das séries estatísticas. 8
Morfologicamente, a CMH em jovens é caracterizada por um espectro de alterações, incluindo
hipertrofia ventricular esquerda progressiva e desarranjo miocárdico e, clinicamente, por uma
variedade de sintomas como pré-síncope, síncope e palpitações. No entanto, a morte súbita é mais
comum em jovens com CMH (< 30 anos de idade) e geralmente é causada por taquicardia/fibrilação
ventricular primária e pode ser a primeira manifestação clínica da doença, geralmente no contexto de
exercício e participação esportiva.¹
Anomalias congênitas das artérias coronárias: Estas são as alterações da sua origem, trajeto
ou estrutura. Apesar de a maioria ser assintomática, são a segunda causa de morte súbita de origem
cardíaca em jovens atletas.6 Segundo um estudo a partir do registo da Minneapolis Heart Institute
Foundation, as duas causas mais frequentes de morte súbita foram a cardiomiopatia hipertrófica em
7
36% e a anomalias congênitas das artérias coronárias em 17%. As anomalias mais associadas a
morte súbita são a origem das coronárias no seio de Valsalva oposto e origem da coronária esquerda
na artéria pulmonar. A morte súbita está relacinada a isquemia miocárdica levando a presença de
arritmias malignas.6
Cardiopatia arritmogênica do ventrículo direito (CAVD): é uma doença hereditária que se
caracteriza por arritmias ventriculares, disfunção ventricular direita e/ou esquerda; e substituição
fibrogordurosa dos cardiomiócitos; cuja identificação pode ser muitas vezes desafiadora, devido à
apresentação clínica heterogênea, expressividade intra e interfamiliar altamente variável e
penetrância incompleta. Apesar de sua baixa prevalência, representa aproximadamente 5% a 20%
7
5,4
dos casos de morte súbita cardíaca em jovens. Em pacientes com CAVD o risco de morte súbita é
vezes maior durante esportes competitivos do que durante atividades sedentárias. Os mecanismos
de gatilho incluem aumento da pós-carga durante o exercício, distendendo o miocárdio doente,
resultando em arritmia ventricular e/ou favorecendo mecanismos arritmos de reentrada. Além disso,
a supersensibilidade às catecolaminas devido ao dano dos troncos nervosos simpáticos por
substituição fibrogordurosa ode contribuir para as arritmias ventriculares.¹
Miocardite: Miocardite é uma inflamação miocárdia desencadeada por antígenos externos
(vírus, bactérias, parasitas, toxinas, drogas, etc.) ou resposta autoimune. Os vírus são a etiologia na
11
maioria das vezes, sendo o mais frequente o parvovírus B19. As manifestações clínicas da
miocardite são heterogêneas, variando de virtualmente assintomática à destruição miocárdio grave
que produz choque cardiogênico e arritmias. O diagnóstico às vezes é desafiador, mas a
ressonância magnética cardíaca (RMC) evoluiu e hoje é a principal ferramenta para os critérios do
Lago Louise 2018 para o diagnóstico de miocardite.12 Nos estudos de autópsia dos atletas, a
miocardite estava presente em até 8%. Apesar de parecer de baixa frequência, em algumas coortes,
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é a terceira causa de SCD relacionada ao esporte. O risco de morte súbita causada pela miocardite
13
não parece correlacionar-se com a gravidade da inflamação do miocárdio.

2. Desordens elétricas
Síndrome de Wolf-Parkinson-White: É definida como a presença de sintomas em pacientes
com arritmias paroxísticas e com pré-excitação ventricular devido a uma via acessória anômala com
condução anterógrada. O mecanismo responsável pela morte súbita mais provável é o
desenvolvimento de fibrilação atrial com condução rápida para o ventrículo através da via anômala
resultando em ritmo de fibrilação ventricular e colapso hemodinâmico. Os paciente devem ser
submetidos a ablação da via anômala e os atletas ficam liberados para atividades vigorosas após o
procedimento.8
Canalopatias: Esse grupo é comporto por doenças arritmogênicas que têm em comum o risco
de morte súbita nos jovens afetados. Participam desse grupo a síndrome do QT longo, a síndrome de
Brugada e a Taquicardia Ventricular Polimórfica Catecolaminérgica (TVPC). A síndrome do QT longo
é manifestada por sintomas, geralmente síncopes, e alterações eletrocardiográficas devido a
mutações nos canais iônicos envolvidos na manutenção do platô do potencial de ação e
repolarização cardíaco. No ECG é definido como intervalo QT > 440 ms em homens e > 460 ms em
mulheres.¹ O número de casos de morte súbita cardíaca em jovens atletas desvido a esta síndrome
foi estimado em 0,5 a 8%.9 A síndrome de Brugada clinicamente se apresenta com síncope ou,
menos comumente, com fibrilação ventricular levando a morte súbita.10 Esta síndrome
corresponde, provavelmente, a 40 a 60% de todos os casos de fibrilação ventricular idiopática.8 O
aumento do tônus vagal induzido pelo condicionamento atlético crônico pode aumentar a propensão
a morrer em repouso e a hipertermia durante o exercício pode potencialmente desencadear arritmias
durante atividades extenuantes.¹ A TVPC predispõe a arritmias e síncope recorrente tipicamente
provocada por exercício ou estresse. Essa arritmia dependente de adrenalina é altamente letal,
normalmente antes dos 20-30 anos de idade.¹

3. Causa traumática
Commotiocordis: É uma causa arrítmica de morte súbita de origem traumática. É causada por
um trauma torácico que leva a fibrilação ventricular. Ela precisa ser diferenciada da contusão
cardíaca (contusão cordis), situação em que o trauma causa danos cardíacos estruturais. Mais
frequentemente, os indivíduos afetados são os jovens do sexo masculino, o que pode ser explicado
pela predominância esmagadora dos machos nos esportes em que ocorre o commotio. Entre os
esportes, o beisebol é o que tem maior risco para CC. Quase todos os eventos são causados por
golpes diretos de beisebol no peito anterior.12
A incidência de morte súbita cardiovascular em jovens atletas competitivos diminuiu
substancialmente na região de Veneto, na Itália desde a introdução de uma triagem sistemática em
todo o país. A redução da mortalidade foi predominantemente devido a um menor incidência de
9
morte súbita por cardiopatias que foi identificada na avaliação pré participação .
Devido ao risco de morte súbita, o ideal é que todo indivíduo candidato à prática de exercícios
ou esportes em nível moderado/elevado de intensidade seja submetido a uma avaliação pré
participação que permita a detecção de fatores de risco, sinais e sintomas sugestivos de doenças
cardiovasculares, pulmonares, metabólicas ou do aparelho locomotor.
Palavras – Chave: Atletas; Morte Súbita; Arritmia.
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1. Resumo
A comunicação interatrial (CIA) é a cardiopatia congênita mais prevalente no adulto, muito
provavelmente, devido à falta de diagnóstico precoce na infância. Uma porcentagem significativa
dos pacientes com repercussão hemodinâmica não-operados desenvolve hipertensão arterial
pulmonar (HAP), podendo evoluir para síndrome de Eisenmenger. Objetivos: avaliar a frequência
de pacientes com CIA que evoluíram para síndrome de Eisenmernger acompanhados no
Ambulatório de Cardiopatias Congênitas no Adulto do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto
Studart Gomes. Resultados: foram selecionados 216 pacientes com CIA de um total de 704
pacientes com cardiopatia congênita, idade variando de 17 a 82 anos pertencentes a 3 categorias
diferentes de tipos anatômicos: 1) CIA tipo ostium secundum: 178 casos (84,4%); 2) CIA tipo defeito
do seio venoso: 23 casos (10,6%) e 3) CIA tipo ostium primum: 15 casos (7%). Entre esses pacientes,
34 (15,8%) evoluíram com HAP grave e síndrome de Eisenmenger. Conclusões: 1) O tipo
anatômico de CIA mais frequente foi a CIA ostium secundum. 2) A predominância do gênero feminino
foi significante. 3) A frequência de pacientes adultos com CIA que evoluíram para HAP grave e
síndrome de Eisenmenger foi elevada. A grande maioria dos pacientes teve diagnóstico tardio, ou
seja, após os 18 anos. É possível que o diagnóstico tardio tenha influenciado no desenvolvimento de
HAP grave. 4) A frequência de pacientes com CIA que evoluiu para síndrome de Eisenmenger foi
maior que a média da literatura internacional.
Palavras-chave: comunicação interatrial, hipertensão arterial pulmonar, síndrome de
Eisenmenger

1. Introdução
A comunicação interatrial (CIA) é a cardiopatia congênita mais prevalente na população
adulta e caracteriza-se por um defeito no septo interatrial de tamanho variável, permitindo fluxo
sanguíneo do átrio esquerdo para o átrio direito. Dependendo do tamanho do defeito do septo atrial,
pode ocorrer hiperfluxo pulmonar, com sobrecarga de volume de câmaras direitas e,
consequentemente, insuficiência cardíaca direita (ICD), hipertensão arterial pulmonar (HAP) e
aumento da resistência vascular pulmonar (RVP) em graus variados, com o avançar da idade,
podendo evoluir para HAP severa com hiperresistência vascular fixa, alcançando níveis
suprassistêmicos, nos casos mais graves, resultando em inversão do shunt interatrial, instalando-se
assim, a síndrome de Eisenmenger, em pacientes geneticamente suscetíveis. 1,2
A CIA pode se apresentar nas seguintes formas anatômicas: 1) Ostium secundum (80% dos
casos): ocorre na região da fossa oval; 2) Ostium primum (15%): também chamado de defeito do
septo atrioventricular (DSVA) forma parcial, sendo um defeito embriológico dos coxins endocárdicos;
3) Defeito tipo seio venoso (6%): secundário à fusão anormal entre o seio venoso embrionário
primitivo e o átrio primitivo; 4) Defeito septal do seio coronário (1%): causado pela abertura parcial ou
1

Residência médica em cardiologia clínica, Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
Médica Cardiologista e Cardiopediatra. Coordenadora do Setor de Cardiopatia Congênita no Adulto do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto
Studart Gomes. Doutora em Medicina - Universidade Federal de São Paulo
3
Médico pesquisador do Hospital de Messejana. Departamento de Saúde Comunitária. Universidade Federal do Ceará. Professor de
Epidemiologia. Doutor em Saúde Coletiva.
2
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total do “teto” do seio coronário, na sua divisão com o átrio esquerdo, causando shunt atrial da
1,2
esquerda para a direita.
De acordo com o tamanho, a CIA pode ser classificada em pequena, média e grande. A CIA
pequena não tem repercussão clínico-hemodinâmica e nem altera os exames complementares, sua
dimensão varia de 1 a 5 mm e o shunt calculado pelo estudo hemodinâmico (cálculo do QP/QS) é
menor que 1,5:1. CIA de tamanho médio e grande tem repercussão hemodinâmica, alteram os
exames complementares, o cálculo do QP/QS é maior que 1,5:1 e seus diâmetros variam de 6 a 10
mm na CIA de tamanho médio. Na CIA de tamanho grande, o tamanho é superior a 10 mm de
diâmetro.
Os sintomas podem estar ausentes ou serem discretos na infância e nas primeiras duas
décadas de vida, levando atraso no diagnóstico, o que geralmente ocorre na fase adulta, mais cedo
ou mais tarde, após exacerbação dos sintomas, particularmente, palpitações, resultantes de
arritmias supraventriculares e, posteriormente, sintomas de ICD como fadiga crônica. 5,6
A dilatação atrial direita devido à sobrecarga de volume predispõe ao desenvolvimento de
arritmias supraventriculares como extrassistolia supraventricular frequente, fibrilação e flutter atrial,
que por sua vez podem precipitar ICD, podendo culminar, mais raramente, com síncope e acidente
vascular cerebral. Entre a terceira e quinta década de vida os sintomas tornam-se mais
proeminentes devido à diminuição da complacência ventricular esquerda, particularmente nos
paciente que desenvolvem hipertensão arterial sistêmica, aumento da pressão atrial esquerda,
6-7
exacerbando o shunt da esquerda para direita e os sinais de ICD.
A persistência de hiperfluxo pulmonar nos casos de CIA não operadas resulta no aumento
progressivo da pressão pulmonar e, consequentemente, das pressões intracavitárias direitas, com o
passar do tempo. Consequentemente, ocorre diminuição progressiva do shunt da esquerda para
direita e, nos casos extremos, a pressão pulmonar se iguala à pressão sistêmica, o shunt atrial se
torna bidirecional, vindo a inverter-se, ou seja, tornar-se da direita para esquerda, quando a pressão
sistólica arterial pulmonar atingir níveis suprassistêmicos, instalando-se assim, a síndrome de
Eisenmenger, a qual é caracterizada clinicamente por insaturação de oxigênio periférica e cianose
7,9
central.
O desenvolvimento da síndrome de Eisenmenger representa o momento em que a HAP é
irreversível devido à hiperresistência vascular pulmonar fixa, tornando-se esses pacientes
inoperáveis. Morte súbita, arritmias cardíacas complexas, ICD, hemoptise maciça e
tromboembolismo são as principais causas de mortalidade. 10 Cerca de 10% dos pacientes com CIA
de tamanho significativo, não-operada, desenvolve essa síndrome, em comparação com 50% dos
pacientes com defeitos do septo ventricular não operados. 9,12 A expectativa de vida desses pacientes
é de 20 a 40 anos após o diagnóstico e início do tratamento, com taxas de mortalidade em 30 anos de
9
30 a 40%. Um cenário sombrio que pede diagnóstico precoce da cardiopatia, pois somente com a
correção cirúrgica na infância pode-se obter uma redução significativa dessa complicação grave!
No estado do Ceará, não se conhece a dimensão do problema, pois não dispomos de dados
estatísticos publicados! Para viabilizar a formulação de estratégias para resolver essa grave
situação, é necessário, primeiramente, fazer um levantamento do perfil epidemiológico da doença,
em centro de referência em cardiopatias congênitas.

3. Objetivos
Avaliar a prevalência e perfil epidemiológico de pacientes adultos com CIA que evoluíram para
hipertensão pulmonar grave e síndrome de Eisenmernger, acompanhados no Ambulatório de
Cardiopatia Congênita no Adulto do Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, centro
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de referência de doenças cardiovasculares do Ceará e o único especializado no atendimento e
tratamento de cardiopatias congênitas.

4. Casuística e Metodologia
Trata-se de estudo observacional, analítico e longitudinal com coorte retrospectivo, realizado
através da revisão de prontuários de 216 pacientes com CIA acompanhados no “Ambulatório de
Cardiopatias Congênitas no Adulto” do Hospital de Messejana, contidos em arquivo virtual desse
ambulatório, em que existem catalogados 704 pacientes adultos com cardiopatia congênita. Os
pacientes foram registrados em planilha de documento do Programa Microsoft Excel, compilados no
período de agosto de 2016 a agosto de 2020.
Foram analisadas as seguintes variáveis: tipos anatômicos de CIA (CIA tipo ostium
secundum, CIA tipo defeito do seio venoso e CIA tipo ostium primum), idade e gênero dos pacientes,
faixa de idade por ocasião do diagnóstico da CIA (antes dos 18 anos ou a partir dos 18 anos).
Considerou-se diagnóstico tardio, aqueles pacientes que tiveram diagnósticos a partir dos 18 anos.
Do total de pacientes com CIA, selecionou-se 34 que evoluíram com HAP grave e síndrome de
Eisenmenger.
Definiu-se hipertensão arterial pulmonar (HAP), também conhecida como hipertensão
pulmonar pré-capilar, segundo os critérios hemodinâmicos, obtidos via cateterismo cardíaco direito:
pressão arterial pulmonar média igual ou superior a 20 mmHg, pressão capilar pulmonar normal, ou
seja, igual ou inferior a 15 mmHg e, resistência vascular pulmonar igual ou superior a 3 UW. 10 A
síndrome de Eisenmenger é definida como uma forma grave e avançada de HAP em que a pressão
arterial pulmonar atinge níveis sistêmicos e supra-sistêmicos, resultando na inversão do shunt
cardíaco, ou seja, o fluxo sanguíneo passa a ser direito-esquerdo, com subsequente insaturação de
oxigênio na circulação sistêmica e cianose subclínica e, posteriormente, cianose clínica. Ademais,
existe hiperresistência vascular pulmonar fixa no estudo hemodinâmico, ou seja, a RVP é superior a
5 UW, sem resposta positiva ao teste de reatividade pulmonar com vasodilatadores pulmonares
durante o exame de cateterismo cardíaco, nem ao tratamento clínico com drogas vasodilatadoras
pulmonares, sendo o quadro hemodinâmico, portanto, irreversível.5,6
Para obtenção dos resultados, utilizou-se análise estatística descritiva, relatada em
porcentagem (%) e também, os testes não paramétricos para comparações dos dados das variáveis
estudadas, sendo o de Kruskal-Wallis para variáveis numéricas e do Qui-Quadrado para variáveis
categóricas. Considerou-se como resultado significante valor de P menor que 0,05 e assinalou-se
esses valores significantes com asterisco nas tabelas dos resultados.
O projeto de pesquisa foi aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital de Messejana
Dr. Carlos Alberto Studart Gomes no dia 09/12/2020, CAAE 39785920.7.0000.5039.

5. Resultados
Foram estudados 216 pacientes com CIA, selecionados de uma amostra de 704 pacientes
com cardiopatia congênita, correspondendo assim, a 30,7% dessa população. A idade variou de 17 a
82 anos, média 46,5 anos. Havia 155 (71,7%) pacientes do gênero feminino e 61 (28,3%) do gênero
masculino. Em 148 casos (68,5%), o diagnóstico de CIA foi feito após os 18 anos.
Os tipos de CIA encontrados foram: CIA tipo ostium secundum, em 178 casos (84,4%); CIA
tipo defeito do seio venoso, em 23 casos (10,6%) e CIA tipo ostium primum, em 15 casos (7%)
(Tabela 2). A grande maioria dos pacientes tinha diagnóstico de CIA tipo ostium secundum, também
conhecida como CIA tipo fossa oval.
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Analisou-se 34 (15,8%) pacientes com CIA que evoluíram com HAP grave e síndrome de
Eisenmenger. A idade média dos pacientes foi 44±16 anos. Havia 7 (20,6%) pacientes do gênero
masculino e 27(79,4%) do gênero feminino. Na faixa de idade antes dos 18 anos, por ocasião do
diagnóstico, encontrou-se 5 (14,7%) pacientes e, dos 18 anos em diante, encontrou-se 29 (85,3%).
Dois (5,9%) pacientes foram a óbito, por complicações infecciosas, ambos com CIA ostium
secundum e síndrome de Down. Um dos pacientes era do gênero masculino e tinha 32 anos e o outro
era do gênero feminino e tinha 20 anos (Tabela 3).
Tabela 1. Tipos anatômicos de CIA
Tipos de CIA

N= 216

N (%)

178

84,4*

Seio venoso

23

10,6

Ostium primum

15

7,0

Ostium secundum

*P <0,0001

Tabela 2. Pacientes com CIA e HAP grave/
Eisenmenger
N= 34
Desvio Número % de
Média padrão
N
Idade
44
16
Gênero Masc
7
20,6%
Fem
27
79,4%
Idade
< 18
5
14,7%
85,3%
Diag
≥ 18
29
5.9%
Óbitos
2
Legenda. Masc – masculino, Fem – feminino, diag – diagnóstico

Tabela 3. Prevalência dos tipos de CIA e HP grave: comparação com a literatura
ENTIDADE

HM

ESC 2020 4

12

Silva et al. 9 Duffels et al.

Beghetti et al.5
Diller et al. 6

NOSOLÓGICA

Granton et al.8
Vongpathanasin
et al.11
CIA OS

84,4%

70%

80%

-

-

CIA SV

10,6%

6%

-

-

-

CIA OP

7%

15%

20%

-

-

-

-

8%

10%

HAP grave/

15,8%

Eisenmenger
CIA OS: CIA ostium secundum; CIA SV: CIA tipo defeito do seio venoso;
CIA OP: CIA tipo Ostium primum; HAP: hipertensão arterial pulmonar
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6. Discussão
Segundo a literatura mundial, a CIA é a cardiopatia congênita mais prevalente na população
adulta 1,4 e este dado estatístico foi também demonstrado no presente estudo. Segundo a “Diretriz
Europeia de Cardiologia em Cardiopatia Congênita no Adulto” 4, o subtipo anatômico de CIA mais
frequente é a CIA ostium secundum, estando este enunciado também em concordância com a
presente pesquisa. Observou-se, ainda, que a grande maioria dos pacientes com CIA eram do
gênero feminino, demonstrando-se mais uma semelhança com a literatura. 3,7
A síndrome de Eisenmenger é uma complicação grave observada em pacientes adultos com
CIA e os resultados do presente estudo demonstrou prevalência ainda mais elevada quando
4,6,8,9,11
comparada com a literatura mundial.
5

11

Beghetti et al. e Vongpatanasin et al. estimaram prevalência global de 10% de síndrome de
Eisenmenger nos portadores de CIA. Cherian et al.12 analisaram 709 pacientes com CIA tipo ostium
secundum, sendo que 61 (9%) apresentavam síndrome de Eisenmenger. Entre os 61 pacientes, 12
(20%) pertenciam à primeira década de vida, 19 (31%), à segunda década, 17 (28%), à terceira
década e 21%, às demais faixas etárias.
8

Granton et al. demonstraram prevalência de 10% de síndrome de Eisenmenger nos
portadores de CIA com média de idade de 47 anos.. Destes, 26% apresentavam defeitos do tipo seio
venoso e 4% eram do tipo ostium secundum, na faixa etária entre 18 e 60 anos, diferentemente dos
nossos achados, em que a síndrome de Eisenmenger foi significantemente mais frequentes nos
13
pacientes com CIA tipo ostium secundum. Duffels et al. analisaram 918 paciente com defeitos do
septo atrial de uma população de 2.389 pacientes com cardiopatia congênita, estimando em 8% a
prevalência de HAP severa. Foram analisados 1.824 pacientes com defeitos septais em geral, sendo
que 112 pacientes (6,1%) tinham HAP e destes, 64 pacientes (58%) evoluíram para síndrome de
Eisenmenger, sendo a média de idade desses pacientes de 38 anos e a variação entre 18 a 81 anos.
Saha et al.7 realizaram seguimento de 201 pacientes com síndrome de Eisenmenger, no
período de 16 anos, sendo 109 mulheres e 92 homens. A idade da amostra variou entre 3 meses de
idade a 62 anos com idade média de 19,23 anos. Pacientes com defeitos do septo atrial
correspondiam a 29,85% da população estudada, demonstrando elevada frequência nos pacientes
com CIA.
Observou-se no presente estudo que a maioria dos pacientes com CIA e HAP severa/
síndrome de Eisenmenger, teve diagnóstico tardio, a partir dos 18 anos de idade. Sugerindo assim, a
possibilidade de forte relação entre HAP severa e diagnóstico tardio. Estudos associaram a evolução
desfavorável ao diagnóstico e tratamento tardio da CIA, sendo o diagnóstico precoce fundamental
para evitar desenvolvimento de HAP e consequentemente síndrome de Eisenmenger. 13,14

7. Conclusões
O tipo anatômico de CIA mais frequente foi a CIA ostium secundum, sendo significantemente
mais prevalente no gênero feminino. A prevalência de pacientes adultos com CIA que evoluíram para
HAP grave e síndrome de Eisenmenger foi elevada. É possível que o diagnóstico tardio tenha
influenciado essa evolução desfavorável na grande maioria dos casos.
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Palavras-Chave: Tromboembolismo pulmonar maciço; Choque obstrutivo; Oxigenação por
membrana extracorpórea.

1. Introdução
O tromboembolismo pulmonar (TEP) maciço refere-se à presença de êmbolos que causam
instabilidade hemodinâmica, insuficiência ventricular direita e choque circulatório. (PASRIJA, et al.,
2018). O TEP maciço é uma emergência médica responsável por aproximadamente 5% de todos os
casos agudos de TEP e a mortalidade hospitalar varia de 15% a 50%, de acordo com características
específicas do paciente e estratégias de tratamento. (AISSAOUI, N.; KONSTANTINIDES, S.;
MEYER, G., 2019).
O manejo inicial de pacientes com TEP de alto risco, além de anticoagulação, inclui suporte
hemodinâmico e respiratório. O tratamento do choque obstrutivo relacionado ao TEP maciço baseiase na rápida resolução dos coágulos por meio de trombólise química ou trombectomia mecânica e no
suporte cardiopulmonar avançado, como com a possibilidade do uso de suporte circulatório com
oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO) (PASRIJA, C. et al., 2018).
A ECMO veno-arterial desempenha um papel cada vez mais importante na estabilização do
paciente hemodinamicamente instável com TEP maciço que tem uma contraindicação para
trombolíticos sistêmicos, falha na trombólise sistêmica ou que requer uma ponte para embolectomia
cirúrgica ou por cateter. (FRIEDMAN, O.; HOROWITZ, J. M.; RAMZY, D., 2017)
Relatamos, a seguir, um caso clínico de um paciente com choque obstrutivo refratário
secundário ao TEP maciço, que apresentou um desfecho positivo por conta do uso dosuporte
circulatório de ECMO responsável por garantir a estabilização hemodinâmica, permitindo a atuação
da terapia específica para a doença de base.

2. Caso Clínico
J. D. V. F., 17 anos, masculino, estudante, admitido na emergência do Hospital Dr. Carlos
Alberto Studart Gomes (Hospital de Messejana) com quadro de dor torácica pleurítica bilateral,
dispneia em repouso de início há 10 dias associada a edema e dor em membro inferior direito. Nega
co-morbidades ou internamentos prévios. Possui histórico familiar de trombofilia(deficiência de antitrombina 3) na família paterna. Ao exame físico, encontrava-se taquipneico (FR=24irpm), dispneico
*

Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (Hospital de Messejana), Fortaleza, Ceará, Brasil.
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em repouso e em uso de oxigênio suplementar por cateter nasal, normotenso (PA= 130x70mmHg),
taquicárdico (FC: 121bpm), ausculta pulmonar e cardíaca dentro da normalidade, extremidades bem
perfundidas, pulsos palpáveis e simétricos, presença de edema em membro inferior direito,
panturrilha empastada e sinal de Homans positivo.O eletrocardiograma evidenciou taquicardia
sinusal, distúrbio de condução pelo ramo direito, desvio do eixo para a direita e padrão S1Q3T3
(Figura 1). Marcadores de necrose miocárdica negativos. Realizou ecocardiograma transtorácico a
beira leito com o aumento da pressão nas câmaras direitas, mas sem sinais de disfunção de
ventrículo direito. Diagnosticado com TEP, iniciado anticoagulação plena e solicitado a
angiotomografia pulmonar. Nas 12 horas seguintes, evoluiu com choque circulatório, sendo
intubado, trombolisado com alteplase 100mg e iniciado inotrópicos e vasopressores em elevadas
doses. Apresentou parada cardiorrespiratória em atividade elétrica sem pulso (AESP) durante a
infusão do trombolítico, sendo reanimado durante 03 ciclos com retorno a circulação espontânea.
Diante da refratariedade do choque, optou-se por uma terapia de suporte circulatório com ECMO
venoarterial de inserção periférica (Figura 2), arteriografia pulmonar com aspiração de trombos
(Figura 3) e trombólise guiada por cateter realizadas no laboratório de hemodinâmica.O paciente foi
submetido ao ECMO venoarterial de inserção periférica, a canulação foi realizada no laboratório de
hemodinâmica antes da realização do cateterismo da artéria pulmonar. O dispositivo ficou
implantado por 72 horas até a estabilização clínica e hemodinâmica. A arteriografia evidenciou um
trombo “emsela”, a imagem da porção proximal da artéria pulmonar esquerda apresentou o aspecto
de “maçã mordida”(Figura 4). Nas 24 horas seguintes, o paciente começou a tolerar a redução dos
inotrópicos e dos vasopressores. Nas 72 horas após o implante da ECMO venoarterial, evoluiu com
melhora clínica, laboratorial e ecocardiográfica, sendo removido o dispositivo. No dia seguinte, foi
extubado e apresentou sinais de trombose arterial aguda em membro inferior esquerdo, sendo
submetido embolectomia arterial femoral com bypass distal com enxerto venoso. Evoluiu com
intercorrências infecciosas durante o internamento e recebeu alta hospitalar após 40 dias de
internamento, sem sequelas neurológicas, motoras ou vasculares importantes.

3. Discussão
O TEP maciço refere-se a grandes êmbolos que causam instabilidade hemodinâmica,
definida como pressão arterial sistólica <90 mmHg por mais de 15 minutos, necessidade de
vasopressores ou achados clínicos de choque evidenciados pela hipoperfusão de órgão sem outra
etiologia. O TEP maciço é responsável por aproximadamente 5 a 10% do número total de pacientes
que presente com TEP, mas contribui significativamente para a mortalidade geral associada à
condição devido ao colapso circulatório. (WEINBERG, A.; TAPSON; V. F.; RAMZY, D., 2017).
A fisiopatologia do choque induzido por TEPé explicada pelo aumento na resistência vascular
pulmonar. Os êmbolos obstruem o leito vascular, o que aumenta diretamente a pressão da artéria
pulmonar. Além disso, os êmbolos também podem desencadear um aumento indireto da resistência
através da vasoconstrição hipóxica / acidótica e pela liberação de mediadores vasoativos. O
aumento da pressão leva a um aumento da pós-carga do ventrículo direito, que causa dilatação e
disfunção do ventrículo direito, impedindo o enchimento do ventrículo esquerdo, que é comprimido,
culminando em uma diminuição geral da pré-carga do ventrículo esquerdo, resultando em
diminuição do débito cardíaco, hipotensão arterial e, finalmente, choque obstrutivo. (WEINBERG, A.;
TAPSON; V. F.; RAMZY, D., 2017).
No TEP, entre pacientes inicialmente hemodinamicamente estáveis, cerca de 10% podem
sofrer deterioração clínica e hemodinâmica precoce, com um risco geral de mortalidade hospitalar
próximo a 50%.(AISSAOUI, N.; KONSTANTINIDES, S.; MEYER, G., 2019).O paciente do caso
clínico foi admitido hemodinamicamente estável, sem critérios para TEP de alto risco e evoluiu com
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instabilidade hemodinâmica antes de ser levado para a realização da angiotomografia pulmonar,
necessitando de uma terapia mais agressiva a partir desse momento.
O tratamento do TEP maciço é realizado através da redução da resistência vascular pulmonar
com trombolíticos sistêmicos, trombolíticos guiados por cateter ou extração de coágulos
(endovascular ou cirúrgica). (FRIEDMAN, O.; HOROWITZ, J. M.; RAMZY, D., 2017).Historicamente,
a embolectomia cirúrgica foi o tratamento de escolha para pacientes com TEP maciço, mas, nos
últimos 15 anos, procedimentos menos invasivos, como embolectomia por cateter ou trombólise,
passaram a ser utilizados como terapia de escolha.(YUSUFF, H.; ZOCHIOS, V.; VUYLSTEKE, A.,
2015).Uso de trombolíticos sistêmicos está indicado no TEP de alto risco. O grande benefício da
trombólise sistêmica está nas primeiras 48 horas iniciais dos sintomas, mas esses fármacos podem
ser utilizados até 14 dias do início do quadro clínico. A embolectomia cirúrgica ou direcionada por
cateter podem ser consideradas alternativas para terapia de resgate da trombólise para pacientes
com deterioração hemodinâmica ou para aqueles com contraindicação à trombólise.
(Konstantinides, S. V., et. al. 2020).Para os casos refratários ou com contraindicação à trombólise, o
suporte de ECMO venoarterial pode ser usado para melhorar a oxigenação, alcançar a estabilidade
hemodinâmica e tratar com sucesso o choque obstrutivo secundário ao TEP maciço (FRIEDMAN,
O.; HOROWITZ, J. M.; RAMZY, D., 2017).A ECMO pode ser considerada, em combinação com
embolectomia cirúrgica ou tratamento direcionado a cateter, no TEP maciço com colapso circulatório
refratário ou em parada cardíaca.(Konstantinides, S. V., et. al. 2020).
A utilização da ECMO no tratamento doTEP maciço foi descrito pela primeira vez em 1961, em
combinação com a embolectomia cirúrgica. Nos últimos 50 anos, os resultados da ECMO no manejo
de TEP maciço têm sido variáveis, com estudos anteriores relatando uma mortalidade de 100%. A
mortalidade diminuiu, provavelmente devido a melhorias na tecnologia extracorpórea, no
atendimento pré-hospitalar e na terapia intensiva.(WEINBERG, A.; TAPSON; V. F.; RAMZY, D.,
2017).
A ECMO é um suporte mecânico invasivo temporário idealizado para fornecer suporte
cardiopulmonar parcial ou total para pacientes com choque circulatório e/ou insuficiência respiratória
aguda. Pode ser de dois tipos: venoarterial e venovenoso. É uma tecnologia com instalação rápida,
seguro, eficaz, aplicável à maioria dos pacientes e que rapidamente reverte a falência circulatória
e/ou anóxia. (AYUB-FERREIRA, S. M., et. al., 2016) Trata-se de um procedimento de rápido
crescimento para o tratamento da insuficiência respiratória e cardíaca aguda em pacientes adultos.
(GALIE, N.; PALAZZINI, M.; MANES, A., 2019).
Esse dispositivo trata-se de um circuito que oxigena e remove o dióxido de carbono do sangue
através de umamembrana semi-permeável de troca extracorpórea, que separa um compartimento
sanguíneo de um compartimento de gás, permitindo que apenas moléculas de gás se difundam entre
os compartimentos. Cânulas especiais para drenagem sanguínea e reinfusão são posicionadas em
vasos centrais. Uma bomba externa fornece a força dinâmica para drenar o sangue desoxigenado,
para passar através do oxigenador de membrana e reinfundi-lo de volta ao paciente. (GALIE, N.;
PALAZZINI, M.; MANES, A., 2019).
Em resumo, as potenciais indicações da ECMO no TEP agudo são a parada
cardiorrespiratória, o choque circulatório, contraindicação aos trombolíticos sistêmicos, falha na
trombólise sistêmica, falha na terapia guiada por cateter, paciente com instabilidade hemodinâmica
para terapia guiada por cateter e severa hipoxemia. Já as contraindicações da ECMO incluem
contraindicações à anticoagulação (ou seja, cirurgia recente, alto risco de sangramento, acidente
vascular cerebral hemorrágico recente e outras), uma vez que esse dispositivo exige anticoagulação
completa para manter a funcionalidade do sistema. Outras contraindicações podem incluir uma
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funcionalidade basal ruim, idade avançada, disfunção neurológica, obesidade mórbida, condição
irreversível, paciente que não é candidato a transplante ou dispositivo de assistência ventricular,
disfunção orgânica como cirrose ou insuficiência renal e ressuscitação cardiopulmonar prolongada
sem perfusão adequada. (WEINBERG, A.; TAPSON; V. F.; RAMZY, D., 2017).
Considerando as complicações inerentes à ECMO (hemólise, isquemia, trombose,
sangramento, perfuração/dissecção vascular, acidentes vasculares cerebrais, infecção, validade de
uso da membrana e incapacidade de descompressão do ventrículo esquerdo), ela possui limitação
quanto ao tempo de uso.(AYUB-FERREIRA, S. M., et. al., 2016) Esse dispositivo está associado a
uma alta incidência de complicações, mesmo quando utilizado por curtos períodos, e os resultados
dependem da experiência do centro e do paciente selecionado. (Konstantinides, S. V., et. al. 2020). A
complicação mais comum é o sangramento, que ocorre em aproximadamente 35% dos pacientes e a
etiologia é multifatorial. A hemorragia cerebral intraparenquimatosa é a complicação mais grave e
fatal. A ECMO venoarterial apresenta um risco aumentado de hemorragia alveolar. A
trombocitopenia induzida pela heparina é um evento raro. (WEINBERG, A.; TAPSON; V. F.; RAMZY,
D., 2017).O nosso paciente apresentou uma trombose arterial aguda no membro inferior esquerdo
com necessidade de tromboembolectomia arterial femoral com by-pass distal com enxerto venoso,
além complicações infecciosas que foram tratadas com sucesso.
O aumento do uso da ECMO e a disponibilidade ampliada da literatura relacionada à ECMO
ainda não forneceram evidências suficientes em diferentes aspectos desse procedimento, incluindo
indicações, adequação em cada paciente, limiares para o início, tipo de ECMO a ser implementada,
duração e procedimentos de desmame. (GALIE, N.; PALAZZINI, M.; MANES, A., 2019).
No choque cardiogênico obstrutivo refratário, a ECMO veno-arterial serve como uma ponte
para a recuperação ou recanalização vascular pulmonar. De fato, alguns estudos de pequeno porte
relatam taxas gerais de sobrevivência de até 85% com a ECMO veno-arterial. (AISSAOUI, N.;
KONSTANTINIDES, S.; MEYER, G., 2020).Estudo recente relatou uma taxa de sobrevivência de 90
dias de 95% em 20 pacientes com TEP de alto risco que implantaram esse dispositivo
precocemente(PASRIJA, C. et al., 2018). Diante disso, a ECMO venoarterial é considerada uma
modalidade terapêutica efetiva no TEP maciço, que auxilia na rápida recuperação da falência
circulatória(DOLMATOVA, E. V. et al., 2017).
Pacientes em parada cardíaca por TEP maciço apresentam melhores taxas de sobrevida e de
boa recuperação neurológica em comparação a outras causas de parada cardíaca.Embora a ECMO
atue na manutenção da estabilidade hemodinâmica e na perfusão dos órgãos, deve-se evitar o uso
indiscriminado, pois exige muito custo e recursos. Embora não seja possível resgatar uma parcela
significativa de pacientes com parada cardíaca devido a TEP maciço, esses pacientes teoricamente
podem ter benefício se implementados em tempo hábil. É necessária uma avaliação da gravidade da
doença, pois aqueles que apresentam paradas cardíacas ou que demonstram um nível de lactato
sérico ≥ 6 mmol / L provavelmente irão falecer durante essa hospitalização. (BENNET, G. et al.,
2018).O paciente desse relato de caso teve 01 parada cardiorrespiratória assistida em AESP, sendo
prontamente reanimado de acordo com o ACLS vigente e com retorno à circulação
espontânea.Evoluiu sem sequelas neurológicas. O implante da ECMO foi fundamental para garantir
o suporte hemodinâmico para a realização da terapia guiada por cateter.
MENEVEAU et al (2018) relatam uma série de 180 pacientes com TEP de alto risco em um
estudo multicêntrico, retrospectivo e observacional. Um total de 128 pacientes foram tratados sem
ECMO e a mortalidade em 30 dias foi de 43%, em comparação com 61,5% naqueles tratados com
ECMO (P = 0,008), que tinham, como esperado, uma apresentação mais grave. Entre os pacientes
com ECMO, a mortalidade em 30 dias foi de 77,7% naqueles sem estratégia de reperfusão, 76,5%
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naqueles com trombólise associada e 29,4% quando a ECMO foi realizada após embolectomia
cirúrgica (P = 0,008). É importante ressaltar que, entre os pacientes com ECMO, 38,5% tiveram um
evento hemorrágico grave hospitalar, sem diferença significativa entre os grupos. Os autores
concluem que a ECMO em pacientes com falha na fibrinólise e naqueles sem estratégias de
reperfusão parece estar associada a um prognóstico particularmente desfavorável. A ECMO não
parece justificada como estratégia de tratamento independente em pacientes com TEP, mas mostrase como uma promessa como um complemento à embolectomia cirúrgica. Vale ressaltar que os
grupos tratados não são homogêneos e quaisquer estatísticas devem ser consideradas com cautela.
A redução da mortalidade observada em pacientes com TEP de alto risco e tratados com
embolectomia cirúrgica (com ECMO pós-operatória de suporte) representa um achado relevante a
favor da abordagem cirúrgica. (MENEVEAU, G., et. al., 2018).
Em estudo realizado por PASRIJA et al (2018) identificaram 56 pacientes com TEP maciço,
sendo 27 colocados no grupo controle e 29 colocados no grupo do protocolo. Todos os pacientes do
grupo controle foram submetidos à embolectomia cirúrgica, enquanto apenas 2/29 pacientes do
grupo do protocolo foram considerados adequados para embolectomia pulmonar cirúrgica direta. Os
27/29 pacientes restantes do grupo do protocolo foram colocados no ECMO venoarterial. No grupo
do protocolo, 15/29 pacientes utilizaram apenas a anticoagulação enquanto 14/29 pacientes
restantes necessitaram de embolectomia cirúrgica. A sobrevida em um ano foi significativamente
menor no grupo controle comparado ao grupo protocolo (73% vs. 96%, p = 0,02), sem óbitos pósembolectomia no grupo do protocolo. Diante disso, Uma abordagem protocolizada envolvendo a
instituição agressiva da ECMO venoarterial parece ser um método eficaz para triar e otimizar
pacientes com TEP maciço para recuperação ou intervenção. A implementação dessa estratégia,
comparada a uma abordagem cirúrgica agressiva precoce, parece reduzir a morbimortalidade
associada aoTEP maciço.
O suporte de ECMO requer uma equipe experiente para realizar o implante e não tem
benefício se não estiver combinado com a intervenção na doença de base. A criação de uma equipe
multidisciplinar e um programa para o gerenciamento de TEP de alto risco devem ser considerados,
dependendo dos recursos e da experiência existente em cada hospital. (Konstantinides, S. V., et. al.,
2020).

4. Conclusão
A utilização do suporte circulatório através da ECMO venoarterial no manejo de pacientes
graves com choque obstrutivo secundário ao TEP maciço torna-se uma ferramenta efetiva, que salva
vidas,garantindo um suporte cardiopulmonar até a estabilização hemodinâmica enquanto a terapia
anticoagulante e trombolítica atua na causa base. A despeito de ser um dispositivo de alto custo,
quando bem indicado obtém-se resultados satisfatórios (PASRIJA, C. et al., 2018).
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6. Figuras

Figura 1. ECG ADMISSÃO: Taquicardia sinusal, distúrbio de condução pelo ramo
direito, desvio do eixo para a direita e padrão S1Q3T3.

Figura 2. Suporte de ECMO venoarterial no TEP maciço.

Figura 3. Trombos aspirados da artéria
pulmonar esquerda.
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Figura 4. Trombo em artéria pulmonar
esquerda. Aspecto de “maçã mordida”.
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1. Introdução
A Miocardiopatia não compactada (MNC) é uma doença rara que surge no período
embrionário resultante da falha de compactação do miocárdio, que ocorre entre a quinta e oitava
semana de vida embrionária. A anatomopatologia consiste em uma camada externa compactada e
uma interna não compactada, gerando trabeculações miocárdicas proeminentes com recessos
intertrabeculares profundos e espessamento do miocárdio em duas camadas distintas, que se
comunicam com a cavidade ventricular (BONATTO et al., 2020). Clinicamente, manifesta-se de
forma heterogênea, variando de nenhum sintoma até eventos maiores, como insuficiência cardíaca,
tromboembolismo, e morte cardíaca súbita.
O Ecocardiograma Transtorácico (ECOTT) é, atualmente, o exame de escolha para o
diagnóstico. A ressonância magnética cardíaca vem surgindo como um exame promissor, podendo
auxiliar no diagnóstico diferencial. Não há tratamento específico e os estudos são escassos em
relação à terapia farmacológica, principalmente em pacientes assintomáticos e com fração de
ejeção preservada.

2. Relato de Caso
Paciente do sexo masculino, negro, 55 anos de idade, previamente hígido e sem
comorbidades conhecidas foi admitido no Hospital do Coração de MessejanaDr Carlos Alberto
Studart Gomes, com quadro de dispnéia progressiva iniciada há 1 ano, com piora significativa há 1
mês, associada a edema importante em membros inferiores. Ao Exame Físico, o paciente se
encontrava hipertenso com pressão arterial 220 x 120 mmHg, presença de crepitações em todo
hemitórax bilateralmente na ausculta pulmonar, apresentando também ao exame cardiovascular
artérias pulsantes, pulso em martelo d'água, sopro diastólico em foco aórtico (+4/+6), sopro sistólico
em foco mitral (+4/+6). Em virtude do quadro de Edema Agudo Pulmonar, foi iniciado tratamento com
nitroglicerina endovenosa, furosemida e realização de ventilação não invasiva. Realizado
Eletrocardiograma admissional demonstrando Sobrecarga Ventricular e Atrial Esquerda (Figura 1).

1
2
3

Residente de Cardiologia doHospital dr. Carlos Alberto Studart Gomes, Fortaleza, Ceará.
Médico Cardiologista do Hospital dr. Carlos Alberto Studart Gomes, Fortaleza, Ceará.
Acadêmica de Medicina da Unichristus, Fortaleza, Ceará.
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Após estabilização clínica, o paciente foi transferido para unidade especializada em
Cardiologia, onde foi dada continuidade à investigação. Realizado Ecocardiograma Transtorácico
que demonstrou disfunção leve do ventrículo esquerdo (FEVE 49% - método Simpson), dilatação
importante do átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo, o qual exibia hipertrofia excêntrica e
importantetrabeculação com visualização de fluxo ao doppler colorido nos recessos trabeculares,
se relacionando a uma relação de 5:1 entre a porção trabecular e não trabecular, fechando critérios
de miocárdio não compactado (Figuras 2 e 3). Bem como, valva mitral espessada, com reduzida
mobilidade e refluxo central de grau moderado a importante. O folheto mitral configura ainda falha de
ecos em sua porção adjacente à zona fibrosa configurando refluxo de grau importante, sugerindo
perfuração e valva aórtica trivalvular com sinais de fibrocalcificação, estrutura hiperrefringente
aderida a cúspide não coronariana, determinando refluxo de grau importante, ao doppler (Figura 4).
Em virtude do achado de calcificações e perfuração em valva mitral, a fim de descartar
possível endocardite infecciosa associada, foram solicitadas hemoculturas que se demonstraram
negativas e provas inflamatórias que se encontraram dentro do limite da normalidade.
Visto que há uma elevada associação do Miocárdio Não Compactado ( MNC) com arritmias
supraventriculares e ventriculares foi realizado Holter que demonstrou extrassístoles ventriculares
polimórficas, raras e isoladas e extrassístoles atriais frequentes, isoladas, com pares e com
episódios de taquicardia atrial não sustentada.
Em razão das valvopatias graves foi indicada cirurgia cardíaca de dupla troca valvar (mitral e
aórtica), onde o paciente realizou troca valvar aórtica e mitral por biopróteses. Em razão de possui
função ventricular preservada, sem história de fibrilação atrial ou episódios de tromboembolismo
venoso, optado por não realização de anticoagulação.Paciente evoluiu bem em pós operatório,
recebendo alta para seguimento ambulatorial.

3. Discussão
Atualmente, não existe um padrão ouro para o diagnóstico de Miocárdio Não Compactado,
portanto alguns critérios são aplicados rotineiramente utilizando evidências científicas. Os principais
critérios foram definidos por quatro diferentes autores: JENNI et al., 2001, sendo o mais usado, CHIN
et al., 1990, STÖLLBERGER et al., 2002 e o mais recente proposto por PATERICK et al.,2012
(Tabela1).
Segundo CHIN et al., 1990, os critérios utilizados são presença de trabeculações
proeminentes com recesso profundo, razão de X: Y que diminui da válvula mitral ao nível do músculo
papilar (X = distância do epicárdio ao vale das trabeculações; Y = epicárdio ao pico das
trabeculações), medido no final da diástole através do ecocardiograma. JENNI et al., 2001 descreve
como parâmetros diagnósticos utilizando o ecocardiograma a razão de miocárdio não compactado
para compactado maior que 2: 1, mais de três trabeculações proeminentes em comunicação com
intertrabecular espaço, ausência de anomalias cardíacas coexistentes, medido no final da sístole.
Stollberger e colaboradores em 2002 indicaram para o diagnóstico de MNC a presença de miocárdio
de duas camadas, miocárdio não compactado maior do que miocárdio compactado, maior que três
trabeculações e espaços intertrabeculares perfundidos analisados por ecocardiograma. Outros
autores utilizam a ressonância magnética cardíaca para identificar critérios como a razão de camada
não compactada para camada compactada maior ou igual a 2,3 na diástole final (PETERSEN et al.,
2005), a razão de não compactado: massa compactada> 20% (JACQUIER et al., 2010), a razão de
camada não compactada para camada compactada> 2,3 no final da sístole (STACEY et al., 2013). O
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paciente preenchia os critérios, pois no Ecocardiograma Transtorácico, foi identificado dilatação do
átrio esquerdo e do ventrículo esquerdo como hipertrofia excêntrica e importante trabeculação com
visualização de fluxo nos recessos trabeculares na razão 5:1 entre a porção trabecular e não
trabecular.
Com métodos de imagem, como a RMC, TC e o ECOTT é possível visualizar as trabéculas no
miocárdio, que consistem na principal característica da doença.Apesar de existirem alternativas ao
ECOTT para investigação, ainda há uma certa limitação para estabelecer uma conclusão à avaliação
do examinador devido à ausência de padrões de referência ou diretrizes que os utilizem (AL
HUSSEIN et al., 2020). O ECOTT continua sendo a principal ferramenta na investigação clínica
devido ao grande número de reprodutibilidade com estudos que o utilizaram, ao fácil acesso e
manuseio, à não necessidade de elementos contrastados em sua realização e à não exposição do
paciente à radiação além do baixo custo comparado à RNM. ROSA et al.,2020 fomentou o papel da
RMC na melhor visualização da região apical, podendo diminuir a perda pela subestimação do grau
de não compactação ventricular esquerda incluindo visualização restrita do ápice do coração visto
no ECOTT.
É crescente a busca por índices diagnósticos que possam correlacionar a disfunção cardíaca
além dos defeitos anatômicos, pois esses precisam estar em intervalos numéricos rigorosos para
corroborar com o diagnóstico. Novos critérios poderiam auxiliar no diagnóstico diferencial de outras
patologias como a Doença de Anderson-Fabry ou mesmo doença de Danon. Outro risco na
constante busca para o encaixe neste marcador morfológico é o atraso, subdiagnosticando os
pacientes e perdendo o acompanhamento inicial e precoce do doente (ARBURSTINI et al., 2016). A
coorte de JOONG et al., 2017 avaliou 30 pacientes e comparou os três critérios diagnósticos
ecocardiográficos mais comumente citados por CHIN et al.,1990 e JENNI et al., 2001. Chin e
colaboradores tiveram a maior sensibilidade e especificidade, enquanto JENNI et al., 2001 tiveram
baixos índices de reprodutibilidade.
Quanto ao tratamento, os estudos são escassos. A diretriz brasileira indica a anticoagulação
para pacientes que apresentam função sistólica reduzida com fração de ejeção inferior a 40%,
história de tromboembolismo ou fibrilação atrial. Preconiza-se o uso de aspirina em pacientes
assintomáticos e com função sistólica normal. Devido à frequência elevada de taquicardia ventricular
e risco de morte súbita, o eletrocardiograma deve ser realizado anualmente. No caso de arritmia
ventricular sintomática e no contexto da disfunção ventricular, a prevenção de arritmias fatais é
realizada por meio de agentes antiarrítmicos ou desfibriladores cardíacos implantáveis de acordo
com as diretrizes internacionais. Rastreamento ecocardiográfico dos familiares tem sido
preconizado.

4. Referências Bibliográﬁcas
1.
LORCA, Rebeca; MARTÍN, María;
PASCUAL, Isaac; ASTUDILLO, Aurora; MOLINA, Beatriz
Díaz; CIGARRÁN, Helena; CUESTA-LLAVONA, Elías;
AVANZAS, Pablo; REGUERO, José Julían Rodríguez;
COTO, Eliecer. Characterization of Left Ventricular NonCompaction Cardiomyopathy. Journal Of Clinical Medicine,
[S.L.], v. 9, n. 8, p. 2524, 5 ago. 2020. MDPI AG.
http://dx.doi.org/10.3390/jcm9082524.
2.
ARBUSTINI, Eloisa; FAVALLI, Valentina;
NARULA, Nupoor; SERIO, Alessandra; GRASSO,
Maurizia. Left Ventricular Noncompaction. Journal Of The

American College Of Cardiology, [S.L.], v. 68, n. 9, p. 949966, ago. 2016. Elsevier BV. http://dx.doi.org/10.1016
/j.jacc.2016.05.096.
3.
HUSSEIN, Hamida Al; HUSSEIN,
Hussam Al; STROE, Valentin; HARPA, Marius;
GHIRAGOSIAN, Claudiu; GOIA, Cristina Maria; OPRIS,
Carmen Elena; SUCIU, Horatiu. Different Manifestations in
Familial Isolated Left Ventricular Non-compaction: two
case reports and literature review. Frontiers In Pediatrics,
[S.L.], v. 8, p. 1-8, 7 jul. 2020. Frontiers Media SA.
http://dx.doi.org/10.3389/fped.2020.00370.

37

SBC / CE | Ano XVIII | Setembro 2021

4.
ROSA, Leonardo Vieira da.
Miocardiopatia Não Compactada: uma visão atual.
Arquivos Brasileiros de Cardiologia, São Paulo, v. 1, n. 97,
p. 13-19, abr. 2010.
5.
HOTTA, Viviane Tiemi; TENDOLO,
Sabrina Cunha; RODRIGUES, Ana Clara Tude;
FERNANDES, Fábio; NASTARI, Luciano; MADY, Charles.
Limitations in the Diagnosis of Non compaction
Cardiomyopathy by Echocardiography. Arquivos

Figura 1.

Figura 2.

38

RELATO DE CASO

Brasileiros de Cardiologia, São Paulo, v. 5, n. 109, p. 483488, jul. 2017. Sociedade Brasileira de Cardiologia.
http://dx.doi.org/10.5935/abc.20170152.
6.
SHEMISA, Kamal. Left ventricular
noncompaction cardiomyopathy. Cardiovascular
Diagnosis And Therapy, [S.I.], v. 3, n. 3, p. 170-175, maio
2013.

RELATO DE CASO

SBC / CE | Ano XVIII | Setembro 2021

Figura 3.

Figura 4.
CRITÉRIOS

DEFINIÇÃO

ESPECIFICAÇÕES

JENNI ET AL.

Miocárdio composto por duas camadas - a dina compactada
(C) e a espessa não compactada (NC) - com profundos
recessos endomiocárdicos preenchidos por fluxo sanguíneo,
podendo ser visualizados através do estudo com Doppler
colorido, na ausência de outras anormalidades cardíacas.

É considerada diagnóstica uma relação NC/C > 2.
As medidas devem ser adquiridas ao final da
sístole no corte paraesternal transversal.

CHIN ET AL.

Presença de trabeculação proeminente excessiva e aumento
progressivo da espessura total da parede miocárdica a partir
da valva mitral em direção à região apicaL.

C/(NC + C) ≤ 0,5 avaliada ao final da diástole nos
cortes paraesternais transversais e/ou cortes
apicais

STÖLLBERGER ET AL.

Presença de três ou mais trabeculações ao longo das bordas
endocárdicas do VE, distintas dos músculos papilares, falsos
tendões e bandas musculares aberrantes e que se
movimentam sincronicamente com o MC. Nesse estudo, as
trabeculações foram melhor visibilizadas ao final da diástole,
enquanto o miocárdio composto por duas camadas foi melhor
avaliado ao final da sístole.

PATERICK ET AL.

Razão de MNC/MC > 2, medidas tomadas ao final
da diástole ao corte paraesternal transversal. Esse
critério necessita validação clínica

Tabela.
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1. Introdução
A ruptura da parede do Ventrículo esquerdo é uma complicação rara, porém comumente fatal
8
que ocorre em torno de 3 a 5 dias após o Infarto Agudo do Miocárdio . Em alguns casos, essa ruptura
é contida pelo pericárdio adjacente, formando os chamados pseudoaneurismas (também
3
conhecidos como falsos aneurismas) , complicação evidenciada e vista em cerca de 0,5% dos
6
pacientes pós-infarto , Quando comparados com os aneurismas verdadeiros (áreas de miocárdio
discinético e que envolvem toda a parede do mesmo) , os pseudoaneurismas apresentam maior
risco de ruptura (30-45%) e de desfechos desfavoráveis, como morte. São incomuns os casos nos
quais os pacientes conseguem apresentar uma maior sobrevida3. Devido ao importante volume da
maior parte dos aneurismas, alguns podem assemelhar-se, inclusive, a um ventrículo esquerdo
2
duplo . O diagnóstico pode ser difícil, tendo em vista que o paciente pode apresentar-se
4
assintomático ou mesmo apresentar sintomas que podem ser atribuídos a outros diagnósticos .
Esse artigo ilustra um caso clínico raro, no qual a paciente não apresentou, até o momento da
publicação, qualquer desfecho desfavorável relacionado ao pseudoaneurisma, apesar do
importante volume do mesmo. Isso evidencia, ainda mais, a importância dos exames
complementares para confirmação diagnóstica7 e modificação do curso da doença com a reparação
cirúrgica, caso esta seja realizada.

2. Relato de Caso
Paciente do sexo feminino de 80 anos, hipertensa e dislipidêmica, apresentou em março de
2020 dor torácica de forte intensidade, tipicamente anginosa. Na época, devido ao contexto da
pandemia de covid-19, a paciente preferiu não dirigir-se ao hospital, mantendo-se em domicílio e
evoluindo, posteriormente, assintomática. Apesar de não ter sido realizado qualquer exame à época,
a principal hipótese diagnóstica foi de que a paciente teria apresentado um infarto agudo do
miocárdio, principalmente pelo histórico prévio de doença coronariana, inclusive com implante de
stent farmacológico.
No início de 2021, paciente iniciou quadro de hematúria, sendo realizada tomografia de
abdômen, na qual foi identificada, ocasionalmente, solução de continuidade na parede lateral
esquerda do ventrículo esquerdo de 2cm de largura com extravasamento de contraste, sugerindo
tratar-se de rotura miocárdica contida com formação de pseudoaneurisma. Devido a isso, realizou
cateterismo cardíaco, com imagens sugestivas desobstrução coronária triarterial, reestenose de
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stent de coronária direita e ventrículo esquerdo dilatado, com disfunção sistólica discreta, às custas
de acinesia ínfero-lateral e pseudoaneurisma de ventrículo esquerdo ínfero-lateral.
Com a finalidade de melhor caracterização do achado do cateterismo, foi solicitada uma
Ressonância Magnética cardíaca, que confirmou grande pseudoaneurisma de cerca de 4x5,5cm,
com colo de 3,5cm x4,0cm,além de um trombo mural de 2,1cm x4,9cm e de disfunção ventricular
sistólica importante, com fração de ejeção de 24%. Foi realizado, ainda, o ecodopplercardiograma,
o qual apenas confirmou os achados já evidenciados na Ressonância Cardíaca.
Após ser informada dos riscos cirúrgicos para retirada do pseudoaneurisma, bem como dos
benefícios a longo prazo caso realizasse o procedimento, a paciente optou por não realizar qualquer
tipo de intervenção. Até o momento do envio deste artigo, a mesma não apresentou ruptura do
pseudoaneurisma, além de permanecer sem sintomas relacionados ao mesmo.

3. Discussão
O pseudoaneurisma ventricular esquerdo geralmente advém de um quadro de rotura
miocárdica, na qual o processo hemorrágico, apesar de importante, não ocasiona tamponamento
cardíaco pela contenção que é realizada pelo pericárdio, mas gera uma friabilidade importante da
parede ventricular. Ao redor do hematoma que surge, podem existir também trombos organizados,
além da própria comunicação com a cavidade ventricular7.
Não existem manifestações clínicas específicas para identificar um pseudoaneurisma, porém
uma forma de sugerir esse diagnóstico é através do ecocardiograma1, no qual é comparando o
diâmetro do orifício (“pescoço”) do aneurisma com seu diâmetro máximo. A presença de um fluxo
turbulento através do Doppler nesse orifício ou mesmo no interior da cavidade, irá sugerir fortemente
4
tratar-se de um pseudoaneurisma .
A Ressonância Magnética Cardíaca também pode ser utilizada para melhor caracterização
diagnóstica, porém sua sensibilidade é ainda maior para avaliar a perfusão cardíaca quando existe
um derrame pericárdico associado, mostrando um hiperintensidade do sinal. Além disso, a reação
tecidual, que é sugestiva de inflamação local e rotura, também pode ser vista neste exame7.
Apesar de ter sido realizada no caso em questão, atualmente dispensa-se o uso da
ventriculografia, tendo em vista ser um exame invasivo e que demanda o uso de contraste
7
nefrotóxico .
No que diz respeito ao tratamento, a cirurgia será sempre o tratamento de escolha, tendo em
vista que o risco de rotura pode ser fatal e costuma ser maior do que os riscos relacionados à cirurgia
em si4. A técnica cirúrgica para a reparação da maioria dos aneurismas e pseudoaneurismas é
idêntica, no entanto, a rotura dos primeiros é consideravelmente baixa, diferente do que ocorre com
os da paciente deste relato. O diagnóstico diferencial entre ambos não costuma ser fácil e necessita
da realização de exames de imagem complementares7.
Acredita-se ser ainda uma patologia subdiagnosticada, tendo em vista que muitos pacientes
apresentam rotura precoce e fatal, não chegando a apresentar sequer um diagnóstico final
7
concreto .
É comum esses pacientes apresentarem disfunção ventricular a longo prazo, fato este que
ocorreu com a nossa paciente. Isto justifica-se pelo próprio volume do pseudoaneurisma, o qual
também ocasiona, frequentemente, insuficiência mitral pela disfunção do músculo papilar posterior
epela alteração morfológica do ventrículo esquerdo7.
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4. Conclusão
Este relato acrescenta à literatura um caso raro de grande pseudoaneurisma de ventrículo
esquerdo sem qualquer sintomatologia cardiovascular após infarto agudo do miocárdio, recordando
a possibilidade dessa complicação, ainda que rara, após as síndromes coronarianas. Tal
diagnóstico, se realizado precocemente, pode ser capaz de modificar completamente o curso da
doença, tendo em vista a possibilidade de reparação cirúrgica em boa parte dos casos. Reforça-se,
assim, a necessidade de manter elevada suspeição clínica e de, na vigência desta, realizar todos os
métodos de imagem cruciais para o diagnóstico.

5. Imagens

Figuras 1, 2 e 3. Ressonância Magnética evidenciando grande
pseudoaneurisma nas regiões basal e medial da parede lateral
do Ventrículo Esquerdo, medindo 4,5x5,5cm, com colo de
3,5cmx4cm e trombo mural de 2,1cm x4,9cm (seta amarela).

Figura 4. Ecodopplercardiograma com grande pseudoaneurisma
na região médio-basal da parede Antero-lateral do ventrículo
esquerdo com trombo mural.
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1. Introdução:
Os mixomas atriais (MA) são os tumores cardíacos mais comuns, contabilizando de 40 a 50%
dos tumores cardíacos primários, dos quais 90%são solitários e pedunculados, frequentemente
situados no átrio esquerdo (ROHANI, 2010), o que favorece a dispersão de êmbolos para a
circulação sistêmica.Apesar de ser uma neoplasia benigna, são relatadas recorrências, assim como
raras transformações malignas (SHENG, 2012). Aproximadamente 10% dos mixomas são de origem
familiar, transmitidos mediante herança autossômica dominante, este subgruporepresentando
maiores taxas de recorrência (ROY, 2011). Há casos de MA com inespeficidade clínica,o que pode
acarretar desafios no diagnóstico, podendo ser assintomático, simular clinicamente quadros de
endocardite, estenose ou insuficiência mitral (VICARI, 2009). O mixoma atrial esquerdo é capaz de
ser clinicamente compatível com insuficiência cardíaca, cursando com dispneia aos esforços, além
de ter uma possível evolução para quadro de ortopneia e edema agudo de pulmão, além de poder
cursarcom sintomas relacionados a dano valvar causado pela obstrução tumoral (CHIARIELLO,
2018). Ao exame físico, podem ser observados B3 ou B4 audíveis, turgência jugular, além de febre,
cianose e baqueteamento digital. Em decorrência do risco de eventos embólicos, tais como acidente
vascular encefálico ou tromboelbolismo pulmonar, estes tumores são considerados emergências
cirúrgicas, sendo necessária a precocidade no manejo do quadro, favorecendo o prognóstico do
paciente (AL-SAID, 2013).
O objetivo deste trabalho é descrever um caso de Mixoma Atrial diagnosticado
incidentalmente e tratado em um centro de referência em Cardiologia em Fortaleza, Ceará.

2. Relato de Caso
Paciente do sexo feminino, 57 anos, dislipidêmica e tabagista, buscou atendimento médico
após 2 meses de adinamia e perda de peso não quantificada, associada ador abdominal em cólica,
localizada em hipocôndrio direito. Realizou ultrassonografia abdominal, sendo constatada
colelitíase.Em avaliação pré-operatória, ocirurgiãogeral assistente optou por solicitar
ecocardiograma, sendo detectado mixoma gigante em átrio esquerdo. Paciente foi encaminhada
para serviço de cardiologia e, ao ser questionada, negou queixas de dispneia paroxística noturna,
ortopneia ou dispneia aos esforços, não apresentava à avaliação física presença de sopros
cardíacos, sons acessórios, turgência jugular ou refluxo hépato-jugular. Na avaliação por meio de
ecocardiograma transesofágico,na janela apical de quatro câmaras, foi possível observar a massa
tumoral proveniente do átrio esquerdo prolapsando-se para o ventrículo esquerdo durante a diástole,
medindo aproximadamente 59 mm. A imagem obtida a nível de mitral no ângulo de 118º evidenciava
restrição de fluxo do átrio esquerdo para ventrículo esquerdo, causada pela massa tumoral. A
paciente foi submetida a cirurgia de emergência para exérese de mixoma, realizando também
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ressecção de sua inserção em septo durante ato operatório. A análise histopatológica da peça
cirúrgica correspondeu a células de mixoma poligonais/lipídicas com citoplasma eosinofílico
abundante, bordas celulares indistintas, núcleo oval com cromatina aberta e nucléolo indistinto,
associadas a abundante substância fundamental de mucopolissacarídeo. Paciente evoluiu clínica e
hemodinamicamente bem, recebendo alta hospitalar 4 dias após ato operatório.

3. Discussão
As manifestações clínicas do MA dependem do tamanho, localização, mobilidade e
fragilidade, atividade física e posição do paciente, por exemplo, mixomas maiores de 5 cm tendem a
causar sintomas e sinais de insuficiência cardíaca, já os eventos embólicos, que constituem 40% dos
casos, estão mais relacionados à fragilidade dos mixomas uma vez que são associados a superfícies
friáveis e têm como sítios mais comuns as artérias cerebrais e retinianas (GALVEZ-RUIZ, 2018). Há
também pacientes assintomáticos, que detectam apenas mediante imagem cardíaca.Os mixomas
podem ocorrer em 7% como parte de síndromes familiares, como a Síndrome de Carney que
consiste em crescimento de mixomas cardíacos e muco-cutâneos, Schwannomas, para além de
lesões cutâneas e hiperatividade endócrina, nestes pacientes há maior possibilidade de
recorrências, ademais de achados de mixoma em múltiplas câmaras cardíacas, em consequência
do caráter familial (CERVANTES-MOLINA, 2020). O Ecocardiograma transtorácico é o exame de
primeira escolha no diagnóstico, dado que é menos invasivo e apresenta excelente sensibilidade,
concede informações sobre tamanho, mapeia obstrução, pesquisa derrame pericárdico e exclui
diagnósticos diferenciais, como trombos, septo interatrial, linfomas e metástases.O MA é
usualmente não homogêneo, com pequenas lucências ou calcificações, localizado no septo atrial e
pediculado, porém pode dispor de vários focos e envolver tecido valvar.Tipicamente, o
ecocardiograma transesofágico tem resolução superior de imagem e sensibilidade diagnóstica que
pode atingir 100%, sendo usado para visualização de estruturas anexas, é acionado para
planejamento pré-operatório. A TC e a ressonância magnética podem ser úteis para indicar
composição tecidual, a localização exata do tumor, da anatomia cardíaca e de complicações
associadas (KALLSTROM, 2019).A abordagem de tratamento preconizada pela Sociedade
Brasileira de Cardiologia é a intervenção cirúrgica imediata com excisão do mixoma e estruturas
anexas para prevenção de recidivas, portanto, ao diagnóstico, a remoção cirúrgica deve ser
planejada, como houve com o caso descrito. O prognóstico é favorável, com taxa de sobrevida de
95%, 92% e 78% em 5, 10 e 15 anos, respectivamente (YÜKSEL, 2016).

4. Conclusão
Este relato acrescentou à literatura um caso de grande mixoma atrial esquerdo com
diagnóstico fortuito e precoce de paciente assintomática do ponto de vista cardiovascular, evocando
a possibilidade desta apresentação incaracterística. Ilustrou a importância da avaliação pré-cirúrgica
de paciente com fatores de risco cardiovasculares, aqui representados pela dislipidemia e
tabagismo, a ser submetida a colecistectomia, propiciando o diagnóstico por meio de método de
imagem cardiovascular um tumor cardíaco de alto risco. Tal diagnóstico incidental conduziu a uma
conduta assertiva, beneficiando o desfecho clínico da paciente.
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6. Imagens

Figura 1. Imagem obtida na janela apical quatro câmaras ao
ecocardiograma transtorácico evidenciando massa tumoral proveniente
do átrio esquerdo, prolapsando-se para ventrículo esquerdo durante
diástole
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Figura 2. Imagem obtida ao ecocardiograma transesofágico a nível de
mitral, no ângulo 118 graus evidenciando massa tumoral restringindo
ﬂuxo diastólico do átrio esquerdo para ventrículo esquerdo
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1. Introdução
A doença de Takotsubo, também conhecida como síndrome do coração partido ou
cardiomiopatia induzida por estresse é uma desordem transitória e segmentar do ventrículo
esquerdo (VE) na ausência de coronariopatia obstrutiva, sendo provocada, em grande parte dos
casos, por uma situação de estresse agudo.
As principais manifestações da doença de Takotsubo são: dor torácica, alterações
eletrocardiográficas de isquemia, discreto aumento de enzimas cardíacas e comprometimento
segmentar da função ventricular, sem coronariopatia obstrutiva, sendo um diagnóstico diferencial
importante de síndrome coronariana aguda.
O diagnóstico somente pode ser definido após a realização de cineangiocoronariografia e
ventriculografia esquerda, que evidenciam, respectivamente, ausência de lesões ateroscleróticas
importantes nas coronárias e presença transitória de acinesia ou discinesia apical ou da parte média
do VE associada à hipercinesia basal dessa cavidade.

2. Relato de caso
Paciente do sexo feminino, 61 anos de idade, com história de dor precordial em aperto, que
irradiava para o dorso e se associava à sudorese, precipitada por estresse emocional de alta
intensidade (desentendimento familiar), iniciada dois dias antes da internação. Buscou atendimento
médico no hospital de sua cidade três vezes, sem melhora da dor, no entanto procurou novamente
atendimento médico em outro serviço, sendo admitida na Sala de Parada Cardiorrespiratória do
Hospital do Coração MessejanaDr Carlos Alberto Studart Gomes, onde realizou Eletrocardiograma
(ECG) evidenciando supradesnivelamento de segmento ST nas derivações V2 - V6, compatível com
isquemia de parede anterior. (Figura 1) Foram administradas doses de ataque de Ácido
Acetilsalicílico (300 mg) e de Ticagrelor (180 mg), com posterior encaminhamento ao setor de
hemodinâmica para realização do Cateterismo Cardíaco (CATE), o qual mostrou ausência de lesões
1

Médico Cardiologista do Hospital dr. Carlos Alberto Studart Gomes, Fortaleza, Ceará.
Residente de Cardiologia do Hospital dr. Carlos Alberto Studart Gomes, Fortaleza, Ceará.
3
Acadêmica de Medicina da Unichristus, Fortaleza, Ceará.
2
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coronarianas significativas e evidenciou hipocinesia ântero-apical, apical e ínfero-apical na
ventriculografia, sugerido a hipótese de Síndrome de Takotsubo. ( Figuras 2 e 3)
O Ecocardiograma transtorácicopós-CATE revelou hipocinesia médio-apical de todas as
paredes, aumento do átrio esquerdo, disfunção sistólica de ventrículo esquerdo de grau importante,
com presença de trombo em seu ápice medindo 12x15mm, disfunção diastólica estágio I do mesmo
ventrículo, Fração de Ejeção 36% ( método Simpson), TAPSE 21, valva mitral e tricúspide com
refluxo discreto. ( Figura 4)
Os eletrocardiogramas posteriores exibiam persistência do supradesnivelamento do
segmento ST, além de fibrilação atrial. Os exames laboratoriais disponibilizados demonstraram
elevação de troponina ultra sensível.
Durante a internação, a paciente teve suas medicações otimizadas, iniciado o uso de AAS
100mg/dia, Atorvastatina 80mg/dia, Enalapril 20mg/dia, Espironolactona 25mg/dia, Metoprolol
200mg/dia, Enoxaparina 120mg/dia. Evoluiu assintomática e estável hemodinamicamente,
recebendo alta hospitalar no 6º dia de internação, fazendo uso das mesmas medicações citadas
anteriormente, apenas com substituição da Enoxaparina por Rivaroxabana 20mg/dia em virtude da
presença de trombo em ventrículo esquerdo e fibrilação atrial.

3. Discussão
A cardiomiopatia de Takotsubo foi descrita pela primeira vez no Japão. Sua nomeação
decorre da alteração morfológica apresentada pelo coração, reconhecida como Takotsubo (em
japonês), que significa uma armadilha sob a forma de “pote para capturar polvos”. Essa forma do
coração na fase aguda da doença é observada ao ecocardiograma ou à ventriculografia contrastada,
decorrente da hipocinesia da região média e acinesia ou discinesia apical associadas à hipercinesia
da região basal do VE, com consequente formação de gradiente sistólico intraventricular, resultando
em diminuição da fração de ejeção desse ventrículo.
Apresenta-se clinicamente com dor precordial, dispneia, alterações eletrocardiográficas e
elevação de biomarcadores de necrose miocárdica, o que a torna um dos principais diagnósticos
diferenciais da síndrome coronariana aguda, porém, classicamente, sem apresentar obstruções
significativas das artérias coronárias à cineangiocoronariografia.
Possui forte associação com situações de estresse, como morte ou doenças graves de
familiares e amigos próximos, perdas financeiras, problemas legais, diagnóstico médico trágico,
desastres naturais, discussões, situações de extrema angústia ou estresse físico, exemplificado por
cirurgias ou procedimentos invasivos, doença sistêmica grave exacerbada, acidente cérebroencefálico ou crises convulsivas.
Todas as situações de estresse apresentam elevação das catecolaminas, que também
podem ser causa de disfunção ventricular, como no feocromocitoma. Apesar de a causa ser
desconhecida, a estimulação simpática exagerada tem sido proposta como um fator central na
fisiopatologia. Finalmente, algumas investigações têm sugerido que o espessamento septal é um
fator primordial na fisiopatologia da síndrome pela divisão do ventrículo esquerdo, o que resulta em
balonamento no ápice, promovendo um disparo secundário para liberação adrenérgica .
Acomete, em 90% dos casos, as mulheres, após a sexta década de vida, ou seja, no período
pós-menopausa, o que determinou a sugestão de que o estrogênio seja fator protetor contra a sua
patogênese.
Não existe tratamento específico. A principal abordagem consiste no suporte hemodinâmico,
muitas vezes necessário na fase aguda da doença, especialmente nos casos que evoluem com
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insuficiência cardíaca, congestão pulmonar e/ou baixo débito cardíaco e até choque cardiogênico. O
prognóstico é bom e a função cardíaca costuma ser normalizada em poucas semanas após inicio do
tratamento da insuficiência cardíaca.

4. Conclusão
Conforme observado neste caso, ficou evidente o estresse emocional como fator
desencadeante, com quadro clínico sugestivo de síndrome coronariana aguda, porém com o padrão
da coronariografia e o aspecto da disfunção miocárdica segmentar na ventriculografia esquerda
associado à reversibilidade desta disfunção remetem ao diagnóstico da cardiomiopatia de
Takotsubo. Portanto , importante mantermo-nos alertas para esta possibilidade em pacientes com
quadro clínico de infarto agudo do miocárdio na vigência de alguma situação de estresse sistêmico, a
despeito da gravidade da doença aguda rara e, por vezes, subdiagnosticada em cardiologia, para
que se possa atentar para o diagnóstico e melhor planejamento e conduta na abordagem desses
pacientes.
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