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Prezados colegas, 

A Revista da SBC-CE tem acumulado regularidade e aceitação tais que se há constituído em 
uma averbação inconteste do dinamismo e refinamento dos cardiologistas locais. 

Como já se tornou praxe, cada número surpreende por suas tintas vivazes tanto de 
verticalidade acadêmica como de horizontalidade social.

Esta edição se sobressai, afora os já tradicionais relatos e revisões, por uma comovente 
elegia do Professor Nogueira Paes ao imortal mestre Eduardo Sousa – uma autêntica dualidade de 
gigantes!  Nesta mesma trilha, tem destaque o resgate histórico de nosso querido José Maria 
Bonfim, arrematando sua revisão sobre a importância do pulso arterial como ferramenta do ato 
médico. São contribuições de tirar o fôlego! “Tirar o fôlego”: nada mais legítimo que este recurso de 
dispnéia  em uma publicação que prima pela pequena circulação! 

Direcionamos ao Dr. Gentil Barreira, diretor científico, nossos sinceros parabéns por mais um 
êxito na seqüência luminosa dessa obra.

Que estas páginas perfaçam um refúgio caloroso para nossos corações!  E desejamos a 
todos uma leitura pulsante, degustada ao ritmo do coração! Tum-tá! Tum-tá!

Dr. Almino Rocha

Palavra da Presidente (Biênio 2022-2023)

Dr. Almino Rocha
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Palavra da Editor

Prezados colegas,

Chegamos a mais uma edição da Revista Cearense de Cardiologia. Estamos honrados e 
felizes com a significativa contribuição dos colegas para o nosso periódico científico, o que tem 
demonstrado o constante interesse dos cardiologistas do nosso estado no âmbito da pesquisa.

Esta edição nos presenteia com uma bela homenagem escrita pelo Dr. Nogueira Paes ao Dr. 
Eduardo Sousa, pioneiro da cardiologia intervencionista no Brasil e no mundo. Temos artigos 
originais que contemplam desde alterações eletrocardiográficas nos atletas à implementação do 
serviço de telemedicina durante a pandemia do Covid.

Artigos de revisão com temas atuais como: importância da atividade física e um belo relato 
histórico do pulso como ferramenta do ato médico escrito pelo Dr. José Maria Bonfim. 

Espero que desfrutem da leitura da nossa revista.

Um grande abraço

Dr. Gentil de Aguiar Barreira Filho
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Dr. Eduardo Sousa

Maranhense, pioneiro no estudo da doença coronária no Brasil.

Quando Dr. Mason Sones, (da Cleveland Clinic), realizou as primeiras cinecoronariografias 
em 1962, revolucionou o conhecimento da doença coronária. Dr. Eduardo Sousa, assistente do 
Professor Decourt na Universidade de São Paulo (USP), foi enviado ao Estados Unidos da América 
para aprender a executar este exame e, em 1967, realizava em São Paulo as primeiras 
cinecoronariografias no Brasil, ligou-se aos cirurgiões cardíacos Professor Euryclides Zerbini e Adib 
Jatene, e passou a ser o orientador de onde e como realizar as revascularizações coronárias. 

Nesta época o grande movimento da hemodinâmica era o estudo angiográfico das crianças 
com anomalias congênitas. 

Dr. Eduardo realizava um grande número destes exames, pois eles eram a única maneira de 
conhecer com precisão as alterações anatômicas destas patologias, e quais técnicas cirúrgicas 
deveriam ser utilizadas.

Meus contatos com o Dr. Eduardo Sousa haviam sido esporádicos.

Comecei a realizar coronariografias no Ceará em 1970 e, diferente dos demais 
hemodinamicistas no Brasil, não fora formado pelos serviços paulistas, aprendera a técnica nos 
Estados Unidos, e por isso, era olhado pelos paulistas com certa desconfiança. 

Em 1972, fizemos em Fortaleza um Congresso Brasileiro de Cardiologia, e como coordenador 
do programa científico, tive maior contato com o Dr.Eduardo. 

Em 1976, assistíamos juntos uma conferência do Congresso do Colégio Americano de 
Cardiologia em Nova Orleans, onde foram apresentados os primeiros resultados do novo 
equipamento de ecocardiografia bidimensional.

No final da conferência, Dr. Eduado me disse: “Nogueira, estamos lascados!, Não será mais 
preciso cateterismos para conhecer a anatomia das cardiopatias congênitas. Teremos que aprender 
a fazer ecocardiogramas.”

Logo depois, Dr. Gruentzig, na Suíça, começou a realizar angioplastias coronárias, e a 
hemodinâmica passou a ser terapêutica, além de diagnostica. O prognóstico do Dr. Eduardo não 
chegou a se realizar.

Em 1987, após muito sofrimento, perdi a minha primeira esposa. Encontrava-me triste, só, em 
um auditório, após uma conferência, quando o Dr. Eduardo sentou-se ao meu lado e dando-me um 
abraço, disse: “Sei o que sente, passei por isto também!”

Homenagem ao Dr Eduardo Sousa 
por Dr. Nogueira Paes 
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Demonstrou ali grande empatia, e o coração que tinha, apesar da fachada aparentemente 
dura, que apresentava.

Em 1993 fui eleito Presidente da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia 
Intervencionista em congresso no Rio de Janeiro.

Tive o apoio do Dr. Eduardo, inclusive, nesta ocasião lançamos as bases do CENIC, que 
levantaria os resultados nacionais das intervenções coronárias. Acertamos então, que este Centro 
ficaria sob os cuidados do Dr. Eduardo e da Dra. Amanda Guerra. 

Foi um grande avanço na cardiologia intervencionista.

Perdemos um pioneiro, entusiasta do tratamento intervencionista da doença coronária, que 
nos proporcionou o primeiro estente e posteriormente, os farmacológicos, tão importantes na 
terapêutica destas doenças.

Seu nome ficará para sempre gravado na história da cardiologia brasileira e mundial.

Fortaleza, 24 de Março de 2022

José Nogueira Paes Júnior
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Análise das alterações eletrocardiográficas em
atletas profissionais de um clube de futebol

1Residência médica em Cardiologia, Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes
2Cardiologista/Arritmologista da Clínica Pulse – Centro Cardiológico
3Cardiologista da Clínica Pulse – Centro Cardiológico
4Médico do Esporte e Coordenador Médico do Ceará Sporting Club
5Doutorando em Ciências Médico-Cirúrgicas pela Universidade Federal do Ceará. Médico do Ceará Sporting Club

1 2Círnia Cabral Alves , Antonio Thomaz de Andrade , 
3 4Rafael Nogueira de Macedo , Gustavo Maurício de Azevedo Pires ,

5 3Pedro Guilme Teixeira de Sousa Filho , Carlos José Mota de Lima .

1. Resumo

O exercício físico intenso traz consigo alterações no organismo de forma adaptativa, 
especialmente na área cardíaca, o chamado “Coração do atleta”. O Eletrocardiograma é exame pré-
requisito básico de competições, podendo auxiliar na identificação e na diferenciação de achados 
fisiológicos dos que necessitam investigação adicional em atletas de alta performance. Objetivos: 
identificar alterações eletrocardiográficas típicas do atleta profissional e comparar com a 
epidemiologia já existente na literatura atual. Métodos: análise de 42 eletrocardiogramas de atletas 
profissionais de futebol do sexo masculino entre 16 e 36 anos. Resultados: os achados mais 
comuns foram de repolarização precoce e de bradicardia sinusal, estando presente em 42% e 16,6% 
dos atletas estudados, respectivamente. Conclusões: Corroborou os achados típicos do coração 
do atleta já descritos na literatura, enfatizando a importância do conhecimento do cardiologista para 
tais alterações eletrocardiográfias, a fim de não serem confundidas com cardiopatias.

Palavras-chave: Eletrocardiografia; Exercício Físico; Cardiomegalia Induzida por 
Exercícios.

2. Introdução

A atividade física regular e intensa faz parte do cotidiano de diversos indivíduos, podendo ser 
responsável por alterações elétricas, morfológicas e funcionais cardíacas de forma adaptativa, as 

1quais são conhecidas como “coração de atleta” . Para definição formal de atleta, o indivíduo deve 
preencher 4 critérios: estar treinando com o objetivo de melhorar desempenho ou resultados, estar 
participando ativamente de competições, estar federado em nível local, regional ou nacional e ter o 
treinamento desportivo como principal forma de vida ou foco de interesse pessoal, dedicando várias 

2
horas da maioria dos dias a esse treinamento, excedendo o tempo dedicado a outras atividades.

Dessa forma, o coração do atleta possui peculiaridades adaptativas, estando, entre elas, 
alterações estruturais, neuro-humorais, autonômicas, regulatórias e funcionais que possuem o 
objetivo de aumentar o débito cardíaco e devem, a princípio, ser consideradas como adaptações 
fisiológicas e normais ao exercício físico, sendo transitórias e sem repercussões negativas para a 

2,3saúde do indivíduo .

Uma das formas de avaliação e acompanhamento do atleta é a inclusão do ECG de repouso 
na avaliação pré-participação esportiva, inclusão esta que faz necessário o entendimento do “ECG 
de atleta”, o qual pode incluir alterações eletrocardiográficas devido ao treinamento de alta 
performance, sem necessariamente trazerem consigo alterações estruturais ou malefícios, 
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facilitando, dessa forma, o desenvolvimento dos regimes de treinamento, bem como do rendimento 
2

esportivo . Esta inclusão deve-se ao fato de ter sido evidenciado que a incidência de morte súbita 
4diminuiu, nas últimas décadas, cerca de 89% em atletas rastreados .

As alterações do ECG tidas como fisiológicas podem variar a depender da idade, da raça e do 
tempo de treino como atleta de alta performance/atleta profissional, já tendo sido criados diversos 
critérios que caracterizem tais alterações como normais (associadas ao exercícios), limítrofes 

5
(borderline) e anormais, como os “Critérios Internacionais”(2017) . No entanto, a diretriz Brasileira de 
Cardiologia do esporte e exercício (2019) simplifica tais achados em alterações fisiológicas e 

2
patológicas .

As alterações eletrocardiográficas consideradas fisiológicas são: bradicardia sinusal (FC> 
30bpm), arritmia sinusal, ritmo atrial ectópico, ritmo de escape juncional, aumento da voltagem de 
ondas R ou S entre 30 e 35mm, atraso de condução pelo ramo direito, BAV de primeiro grau, BAV de 
segundo grau Mobitz I, repolarização precoce, sobrecarga ventricular pelos critérios de Sokolow-
Lyon e elevação em domo do segmento ST com inversão da onda T de V1 a V4 em 

1,2afrodescendentes.

A principal causa de morte súbita em atletas nos EUA é a cardiomiopatia hipertrófica, a qual 
pode ser suspeitada eletrocardiograficamente em 90% dos casos. Já no Brasil, a causa continua 
sendo cardiomiopatia hipertrófica apenas nos menores de 35 anos, sendo a doença arterial 

2,5
coronariana a principal causa de morte súbita nos atletas acima dos 35 anos.

Segundo a atualização da Diretriz em Cardiologia do Esporte e do Exercício da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e Esporte publicada em 
2019, é recomendada a realização do ECG em todos os atletas, com grau de recomendação I e nível 
de evidência A.

3. Métodos

Trata-se de um estudo observacional transversal, unicêntrico, qualitativo e quantitativo. 
Foram avaliados os eletrocardiogramas de atletas do sexo masculino profissionais de futebol, os 
quais foram submetidos à avaliação cardiológica pré-participação de competições relativas ao ano 
de 2022, tendo como principal objetivo identificar alterações eletrocardiográficas típicas do atleta 
profissional e comparar com a epidemiologia já existente na literatura atual. 

Os critérios de inclusão foram atletas do sexo masculino integrantes atuais do elenco 
profissional do referido clube de futebol avaliado que assinaram o Termo de Consentimento e Livre 
Esclarecimento (TCLE). Foram excluídos os atletas vinculados à categoria amadora de futebol.

O estudo foi realizado na Clínica Pulse - Centro Cardiológico, clínica especializada em 
avaliação desportiva e reabilitação cardíaca.

Os participantes do estudo foram submetidos à realização de eletrocardiograma (ECG) 
convencional de 12 derivações, o qual foi realizado em repouso de, no mínimo, 05 minutos, com o 
indivíduo em posição supina e registrado em velocidade de 25 mm/s, amplitude de 10mm/mV (N), 
sendo necessário um traçado adequado para a correta interpretação do exame. 

Os traçados eletrocardiográficos foram analisados por 2 cardiologistas e, posteriormente, por 
arritmologista experiente em alterações do ECG do atleta, fazendo uso, majoritariamente, das 
definições das III Diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre análise e emissão de 
laudos eletrocardiográficos.

ARTIGO ORIGINALSBC / CE | Ano XIX | Abril 2022
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Os dados coletados foram digitalizados em um banco de dados utilizando o programa Excel, 
sendo os resultados analisados no software estatístico Epi Info versão 3.5.1. O nível de significância 
aceitável foi de p < 0,05. 

 4. Resultados

Foram avaliados 42 Eletrocardiogramas (ECGs) de atletas profissionais de futebol do sexo 
masculino. A idade variou de 16 a 36 anos, com média de 26,6 anos. Entre eles, 26 (61,9%) foram 
considerados negros ou pardos e 16 (38,1%) brancos.

O ritmo de base foi sinusal em todos os ECGs avaliados. 

O achado de arritmia sinusal (variação dos intervalos PP durante o RS > 120 ms de acordo 
6

com Bellet )  foi vista em 7 ECGs (16,6%).

A frequência cardíaca variou entre 42 e 96 bpm, com média de 58,9 bpm. O achado de 
3

bradicardia sinusal, definida como frequência cardíaca < 60 bpm , foi o achado mais frequente, 
ocorrendo em 26 atletas ( 61,9%).

O achado de bloqueio interatrial do tipo avançado ocorreu em um atleta (2,3%), cabendo o 
diagnóstico diferencial com ritmo atrial ectópico.

Não foram observados batimentos atriais, juncionais ou ventriculares ectópicos.

O Eixo do QRS variou entre – 30 e + 180 graus, sendo evidenciado desvio do eixo para a 
direita em 4 atletas (9,5%).

A condução atrioventricular ocorreu na proporção 1:1 em todos os ECGs avaliados. O 
intervalo PR variou entre 130 e 270 ms, sendo evidenciado bloqueio atrioventricular de 1º grau 
(intervalo PR>200ms1) em 4 atletas (9.5%).

A duração do intervalo QRS variou de 90 a 140 ms, com média de 100,2 ms, não tendo sido 
observado bloqueio completo ou fascicular do ramo esquerdo. No entanto, bloqueio incompleto do 
ramo direito e bloqueio completo do ramo direito ocorreram em 3 (7,1%) e em 1 atletas (2.3%), 
respectivamente.

1
No que diz respeito a sobrecarga de câmaras , não foram observadas sobrecargas atriais ou 

ventriculares direitas.

A análise de sobrecarga ventricular esquerda levou em consideração os critérios de Sokolow-
Lyon, Cornell e Romhilt-Estes. Três ECGs (7,1%) obedeceram ao critério para sobrecarga 

1
ventricular esquerda pelo critério de Sokolow-Lyon (S de V1 + R de V5 ou V6 ≥ 40 mm ). Os critérios 
de Cornell e Romhilt-Estes não foram preenchidos por nenhum dos 42 atletas.

A repolarização precoce [elevação do ponto J≥1mm com supradesnivelamento do segmento 
1ST (SST) em pelo menos duas derivações contíguas ] foi o segundo achado mais frequente, sendo 

evidenciado em 18 atletas (42%), todos negros ou pardos. Este achado foi identificado nas 
derivações precordiais (entre V1 e V6), tendo 4 deles ocorrido além de V4 (9,75%). O empastamento 
do ponto J ( entalhe na porção final do  QRS) de V3 ou V4 a V6 ocorreu em 3 (7,1%) dos 18 pacientes 
com repolarização precoce.

Inversão da onda T em duas derivações contíguas ocorreram em 4 ECGs (9.5%), todas em 
derivações precordiais (V1-V6), porém 1 (2.3%) deles apresentou inversão da onda T também em 
parede inferior, e outro (2,3%) apresentou associação com SST.

SBC / CE | Ano XIX | Abril 2022ARTIGO ORIGINAL
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O intervalo QT corrigido variou entre 357 e 447 ms, com média de 400,6 ms, sendo 
2

considerado como valor normal para homens atletas até 470ms e não menor que 320ms .

5. Discussão

Segundo a literatura mundial, afrodescendentes apresentam mais alterações 
4

eletrocardiográficas quando comparado com os caucasianos/brancos , e este dado estatístico 
também foi demonstrado no presente estudo. Segundo a “Atualização da Diretriz em Cardiologia do 
Esporte e do Exercício da Sociedade Brasileira de Cardiologia”, atletas negros apresentam maior 
prevalência de sobrecarga ventricular esquerda e alterações de repolarização, cabendo ressaltar 
que esta última alteração, no atual estudo, foi evidenciada em sua totalidade nessa etnia.

A bradicardia sinusal é achado frequente em atletas, sendo citado na literatura prevalência de 
7

80% em atletas, tendo sido esse achado encontrado em 61,9% da amostra estudada.

Estima-se prevalência de 80% do achado de repolarização precoce em atletas de alto 
8

rendimento, tendo sido evidenciado tal achado em apenas 42% da amostra estudada.

O padrão benigno composto por onda T invertida está presente em até 45% dos ECG de 
atletas caucasianos e 91% dos afrodescendentes5, tendo sido encontrado prevalência bem menor 
no atual estudo (9,5%).

Quanto ao achado de hipertrofia ventricular direita, cita-se prevalência em atletas em torno de 
11,8%9, porém não foi identificado tal achado em nenhum ECG.

É sabido que existe baixa precisão em boa parte dos critérios que são utilizados no 
eletrocardiograma para identificação correta de hipertrofia ventricular esquerda (HVE), 
considerando que os atuais critérios existentes não se adequam de forma ideal em atletas, sendo 

10
inclusive sugerido o ecocardiograma como padrão-ouro nesse perfil de pacientes . A despeito disso, 

11utilizando o critério de Sokolow-Lyon, é citado 41% de prevalência de HVE , enquanto, no presente 
estudo, fazendo uso do mesmo critério, foi evidenciado apenas 7,1%; sugerindo, de forma ainda 
mais enfática, a imprecisão dos critérios de HVE para os atletas de alta performance.

6. Conclusão

As alterações eletrocardiográficas típicas do atleta profissional já existentes na literatura 
foram também as mais prevalentes no atual trabalho. Cabe ressaltar que o estudo foi realizado com 
uma amostra pequena e bastante selecionada, tendo em vista todos os atletas avaliados serem do 
sexo masculino e serem jogadores de futebol. A despeito das limitações do estudo, reforça-se a 
necessidade do conhecimento das alterações eletrocardiográficas do “coração do atleta”, visando 
reduzir a incidência de morte súbita e identificar precocemente alterações não típicas desse perfil de 
pacientes.
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Resumo

As doenças cardiovasculares representam a primeira causa de morte no mundo e o seu 
tratamento pode ser realizado através de abordagem cirúrgica. Objetivou-se analisar o perfil clínico 
de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas, através da análise de 196 prontuários eletrônicos. 
25% dos pacientes apresentaram infecção. Os pacientes mais velhos e com creatinina mais alta 
infectaram mais. Os que possuíam FEVE preservada infectaram menos. Pacientes que realizaram 
cirurgia de plastia da valva mitral apresentaram menor risco de infecção, já àqueles submetidos à 
cirurgia valvar aórtica + RM e outras cirurgias cardíacas apresentaram maior risco. Os pacientes que 
apresentaram infecção possuíram maior tempo entre a admissão do paciente no hospital e a 
realização do procedimento cirúrgico, maior tempo de duração do procedimento cirúrgico, maior 
tempo de UTI após cirurgia e maior tempo total de internação.

Palavras-chave: Revascularização Miocárdica. Doença das Coronárias. Doenças das 
Valvas Cardíacas.

Abstract

Cardiovascular diseases represent the leading cause of death in the world and their treatment 
can be performed through a surgical approach. The objective was to analyze the clinical profile of 
patients undergoing cardiac surgery, through the analysis of 196 electronic medical records. 25% 
patients had infection. Older patients with higher creatinine were more infected. Those who had 
preserved LVEF infected less. Patients who underwent mitral valve repair surgery had a lower risk of 
infection, whereas those undergoing aortic valve surgery + CABG and other cardiac surgeries had a 
higher risk. Patients who presented infection had a longer time between the patient's admission to the 
hospital and the surgical procedure, longer duration of the surgical procedure, longer ICU time after 
surgery and longer total length of stay.

Keywords: Myocardial Revascularization. Coronary Disease. Heart Valve Diseases.

1. Introdução

As doenças cardiovasculares (DCV) representam a primeira causa de morte no Brasil e no 
mundo. Isso se deve à redução do número de doenças infecciosas e materno-infantis, ao aumento 
da urbanização e da longevidade e a um maior tempo de exposição a fatores de risco para DCV. 
(BENSENOR, 2019). 

Perfil clínico de pacientes submetidos a cirurgias
 cardíacas em um hospital terciário

1 1Luciana de Brito Falcão Moreno , Sílvia Barbosa Benevides , 
2Roberto Augusto Carneiro de Mesquita Lobo , 

3 3Rafael Nogueira de Macedo , Carlos José Mota de Lima

1Faculdade de Medicina de Centro Universitário Christus – Unichristus.
2Hospital São Camilo.
3PULSE – Centro Cardiológico.
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A cirurgia cardíaca é uma das opções terapêuticas para as DCV. As mais realizadas são a 
revascularização do miocárdio e as correções das valvulopatias. (NETO et al., 2021).

Este estudo objetiva analisar o perfil clínico de pacientes submetidos a cirurgias cardíacas em 
um hospital terciário, para melhor entendimento dos fatores que influenciam na evolução, 
possibilitando aprimorar a qualidade de assistência aos pacientes.

2. Métodos

Trata-se de um estudo retrospectivo e transversal, realizado através da análise de prontuários 
eletrônicos de 196 pacientes que realizaram cirurgias de revascularização do miocárdio, 
troca/plastia valvar, ou ambas, no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021, em um hospital 
terciário do Ceará. Foram coletados os seguintes dados: idade, sexo, via de acesso: SUS ou 
convênio, fração de ejeção pré-operatória, creatinina, IMC, presença ou não de comorbidades 
(hipertensão arterial sistêmica - HAS, diabetes - DM, dislipidemia - DLP), tipo de cirugia, necessidade 
de reoperação, tempo transoperatório, tempo de UTI, tempo total de internação e ocorrência de 
infecção.

Os dados foram exportados no Microsoft Excel para o SPSS v20.0 para Windows. As análises 
foram realizadas adotando uma confiança de 95%. Os dados categóricos foram expressos em forma 
de frequência absoluta e percentual e analisados por meio dos testes exato de Fisher ou qui-
quadrado de Pearson. Os dados quantitativos foram expressos em forma de média e desvio-padrão, 
submetidos ao teste de normalidade de Komogorov-Smirnov e analisados por meio do teste t de 
Student e ANOVA seguido do pós teste de Bonferroni. Adicionalmente correlação de Pearson foi 
utilizada.

3. Resultados 

Este estudo avaliou prontuários eletrônicos de 196 pacientes submetidos a cirurgias 
cardíacas no período de janeiro de 2020 a dezembro de 2021. Do total de pacientes estudados, 172 
(87.8%) eram provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e 24 (12.2%) de convênios médicos 
particulares. A maioria dos pacientes, 127 (64.8%), era do sexo masculino. A média de idade à 
cirurgia foi de 58, 61 anos (tabela 1).

Do total de pacientes, 149 (76.0%) eram portadores de HAS, 57 (29.1%) de DM e 56 (28.6%) 
de DLP. Em relação ao IMC, fração de ejeção pré-operatória e creatinina, observou-se uma média de 
27.37, 60.25 e 0.89, respectivamente (tabela 1).

Observou-se que 25.0% dos pacientes apresentaram infecção após realização do 
procedimento cirúrgico. Àqueles submetidos a cirurgias pelo convênio apresentaram maior 
prevalência de infecção que os pacientes do SUS (p<0,01). Os pacientes mais velhos infectaram 
mais que os mais novos (p=0,03) (tabela 1).

Os pacientes que possuíam creatinina mais alta apresentaram maior risco de infecção 
(p=0,046), enquanto que os pacientes em que a FEVE pré-operatória estava preservada possuíam 
menor risco de infecção (p=0,049) (tabela 1). 
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Quanto às cirurgias realizadas observou-se que 6.1% dos pacientes submeteram-se a 
cirurgia de RM com colocação de apenas 1 ponte (A), 45.9% a cirurgia de RM com colocação de mais 
de 1 ponte (B), 16.8% a cirurgia de troca da valva aórtica (C), 0.5% a cirurgia de plastia da valva 
aórtica (D), 12.2% a cirurgia de troca da valva mitral (E), 8.7% a cirurgia de plastia da valva mitral (F), 
3.6% a cirurgia valvar aórtica + RM (G), 3.6% a cirurgia valvar mitral + RM (H), 4.6% a outras cirurgias 
cardíacas (I) (tabela 2).

Os pacientes que se submeteram a cirurgia de plastia da valva mitral apresentaram menor 
risco de infecção, enquanto àqueles submetidos à cirurgia valvar aórtica + RM e outras cirurgias 
cardíacas apresentaram maior risco de infecção (p=0,018).

A média do tempo entre a admissão do paciente no hospital e a realização do procedimento 
cirúrgico foi de 32.89 horas, a do tempo de duração da cirurgia foi de 4.46 horas, a do tempo de UTI 
após procedimento cirúrgico foi de 2.54 dias e a do tempo total de internação foi de 7.65 dias (tabela 
2).

Os pacientes que apresentaram infecção possuíram maior tempo entre a admissão do 
paciente no hospital e a realização do procedimento cirúrgico (p<0,001), maior tempo de duração do 
procedimento cirúrgico (p=0,018), maior tempo de UTI após cirurgia (p<0,001) e maior tempo total de 
internação (p<0,001) (tabela 2).

  Infecção  
 Total Não Sim p-Valor 

Total infecção 196 147 (75.0%) 49 (25.0%) - 
Convenio     

SUS 172 (87.8%) 139 94.6%)* 33 (67.3%) <0,001a 
Privado 24 (12.2%) 8 (5.4%) 16 (32.7%)*  

Sexo     
Feminino 69 (35.2%) 56 (38.1%) 13 (26.5%) 0,142a 
Masculino 127 (64.8%) 91 (61.9%) 36 (73.5%)  

Idade 58.61±12.68 57.10±12.74 63.16±11.42* 0,003b 
FEVE preop 60.25±10.76 61.98±8.60* 56.71±13.74 0,049b 
Creatinina 0.89±0.36 0.85±0.30 1.00±0.46* 0,046b 
HAS     

Não 47 (24.0%) 34 (23.1%) 13 (26.5%) 0,629a 
Sim 149 (76.0%) 113 (76.9%) 36 (73.5%)  

DM     
Não 139 (70.9%) 108 (73.5%) 31 (63.3%) 0,173a 
Sim 57 (29.1%) 39 (26.5%) 18 (36.7%)  

Dislipidemia     
Não 140 (71.4%) 105 (71.4%) 35 (71.4%) 1,000a 
Sim 56 (28.6%) 42 (28.6%) 14 (28.6%)  

IMC 27.37±4.25 27.17±4.20 27.95±4.38 0,269b 
 

Tabela 1

*p<0,05, aTeste qui-quadrado ou exato de Fisher; bTeste t de Student (média ± DP).
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O tempo de duração da cirurgia foi diretamente correlacionado com o tempo de UTI e de 
internação total. Além disso, quanto maior o tempo de UTI e menor a FEVE pré-operatória, maior o 
tempo de internação total (tabela 3).

  Infecção   
 Total Não Sim p-Valor  

Tipo cirurgia      
Valv 85 (43.4%) 65 (44.2%) 20 (40.8%) 0,382a  
RM 102 (52.0%) 77 (52.4%) 25 (51.0%)   
RM+Valv 9 (4.6%) 5 (3.4%) 4 (8.2%)   
Tipo cirurgia 2      
A 12 (6.1%) 11 (7.5%) 1 (2.0%) 0,018a  
B 90 (45.9%) 67 (45.6%) 23 (46.9%)   
C 33 (16.8%) 27 (18.4%) 6 (12.2%)   
D 1 (0.5%) 0 (0.0%) 1 (2.0%)   
E 24 (12.2%) 19 (12.9%) 5 (10.2%)   
F 17 (8.7%) 15 (10.2%)* 2 (4.1%)   
G 7 (3.6%) 3 (2.0%) 4 (8.2%)*   
H 3 (1.5%) 1 (0.7%) 2 (4.1%)   
I 9 (4.6%) 4 (2.7%) 5 (10.2%)*   
Reoperação      
Não 193 (98.5%) 146 (99.3%) 47 (95.9%) 0,093a  
Sim 3 (1.5%) 1 (0.7%) 2 (4.1%)   
Tempo entre 
admissao 
cirurgia horas 32.89±67.57 22.35±26.90 64.49±122.43* 

<0,001b  

Tempo sala horas 4.46±1.51 4.31±1.41 4.90±1.71* 0,018b  
Tempo UTI dias 2.54±2.56 2.07±0.93 4.01±4.63* <0,001b  
Tempo 
internação total 
dias 7.65±6.20 5.65±2.04 13.75±9.75* 

<0,001b  

 

Tabela 2

*p<0,05, aTeste qui-quadrado ou exato de Fisher; bTeste t de Student (média ± DP).

  
Tempo 

sala 
horas 

Tempo 
UTI 
dias 

Tempo 
internação 
total dias Creatinina 

FEVE 
preop 

Tempo sala horas 
- 

p=0.001 
(r=0.230) 

p<0.001 
(r=0.264) 

p=0.821 
(r=0.023) 

p=0.082 
(r=-0.205) 

Tempo UTI dias 
- - 

p<0.001 
(r=0.624) 

p=0.224 
(r=0.123) 

p=0.658 
(r=-0.053) 

Tempo internação 
total dias - - - 

p=0.076 
(r=0.179) 

p=0.016 
(r=-0.282) 

Creatinina 
- - - - 

p=0.774 
(r=-0.040) 

FEVE preop - - - - - 
 *p<0,05, correlação de Pearson.

Tabela 3
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4. Discussão

A maior prevalência do sexo masculino e a idade média dos pacientes foram semelhantes ao 
estudo de Braz et al., que verificaram, através da análise de 280 prontuários, a predominância do 
sexo masculino (55,7%) e a idade média de 57,5 anos. Estes dados sugerem que pessoas do sexo 
feminino e com idade menos avançada, possuem riscos mais baixos de desenvolverem DCV que os 
homens.

Observou-se que os indivíduos mais velhos infectaram mais que os mais novos, 
provavelmente devido a maior prevalência de comorbidades pré-existentes nesta população, 
associada à condição clínica pré-operatória mais debilitada.

Não foi observada uma prevalência elevada de dislipidemia na população estudada, o que 
diverge do estudo de Oliveira et al., no qual foi encontrado uma prevalência de 67,4% dentre os 546 
prontuários avaliados. A comorbidade mais comumente encontrada foi HAS, seguida de DM, 
semelhante ao estudo de Ribeiro el al., no qual observou-se que 73,1% dos pacientes eram 
portadores de HAS e 46,2% de DM.

Segundo Silva et al., a insuficiência renal aguda é uma das complicações mais frequentes 
após realização de cirurgias cardíacas e está associada a piores desfechos. No presente estudo, 
observou-se que os pacientes que apresentaram descompensação da creatinina tiveram maior risco 
de infecção.

A fração de ejeção (FE) é a porcentagem do sangue que é ejetada pelo ventrículo esquerdo 
para a aorta durante a sístole. Quanto mais comprometido estiver o coração, menor será a FE. Neste 
estudo, observou-se que os pacientes que possuíam FE preservada apresentaram menor risco de 
infecção e menor tempo de internação.

25% dos pacientes apresentaram algum tipo de infecção, taxa superior ao estudo de Santos 
et al., que apresentou 15,2%. A cirurgia de plastia valvar mitral apresentou menor risco de 
desenvolver infecção, o que difere do estudo de Nahum et al., no qual pacientes portadores de 
valvulopatias apresentam maiores chances de desenvolver infecção, pois são pacientes mais 
debilitados e que já realizaram procedimentos anteriores de troca valvar. Enquanto a cirurgia valvar 
aórtica + RM e outras cirurgias cardíacas apresentaram maior risco de infecção, semelhante ao 
encontrado no estudo de Braz et al., provavelmente por serem dois procedimentos associados, o 
que aumenta a complexidade e o tempo cirúrgicos.

Em relação ao tempo entre a admissão do paciente no hospital e a realização do 
procedimento cirúrgico, tempo de duração do procedimento cirúrgico, tempo de UTI após cirurgia e 
tempo total de internação foram similares ao estudo de Braz et al, o que se infere que quanto maior o 
tempo de internação do paciente, maior é o risco de infecção.

5. Conclusão

A cirurgia cardíaca envolve alguns riscos, como o de infecção. A presença de infecção está 
associada a um desfecho insatisfatório para o paciente, a um maior tempo de UTI pós-cirúrgico e 
maior tempo de internação total.
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Implementação de Serviço de Telemedicina em 
Cardiologia durante a pandemia por COVID-19: 

Como uma atenção especializada pode 
ajudar em tempos de adversidade.
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1. Contextualização e Objetivo

A pandemia de COVID-19 teve sua primeira onda em 2020, afetando fortemente a vida e os 
serviços de saúde em todo o mundo. No Brasil, a região nordeste teve a segunda maior quantidade 
de casos, sendo o Ceará um dos Estados com o maior número de acometidos.

O funcionamento de sistemas de saúde foi afetado, sendo necessárias medidas de 
adequação ao cenário de distanciamento social, o que reforçou a importância dos serviços de 
telemedicina. Ferramentas que possibilitem atendimento e consultoria médica à distância existem 
desde os anos 90 e vêm passando por melhorias conforme as tecnologias avançam no sentido de 

1proporcionar facilidade de acesso e maior segurança de dados às partes envolvidas.

A organização dos serviços de saúde durante a pandemia atual por SARS-Cov-2 acentuou a 
necessidade de se formalizar atendimentos médicos à distância, com fortalecimento das regras para 
a viabilização dessa prática. A telerregulação e teleinterconsulta com especialistas já vem sendo 

2
implementada com sucesso, estando bem estabelecida sua importância e eficácia.

A medicina brasileira também foi afetada neste processo, incorporando novos serviços em 
telemedicina, como o que foi implementado no Estado do Ceará, onde a Telecardiologia se instituiu 
no Hospital de Messejana Dr Carlos Alberto Studart Gomes no ano de 2020, durante o início da 
pandemia por COVID-19.

Desse modo, temos como objetivo apresentar o modelo de Telerregulação e 
Teleinterconsultoria em cardiologia em seu primeiro ano de funcionamento (implementado durante o 
ano de 2020), primeiro ano da pandemia de SARS-COV-2 no mundo, incluindo a região descrita. As 
mudanças sociais causadas pela pandemia atual moldarão a prática médica dos próximos anos, 
sendo importante reportar a experiência e factibilidade de um serviço de telemedicina em uma 
subespecialidade médica como maneira de qualificar os atendimentos e otimizar as cadeias de 
cuidado.

2. Métodos

Trata-se de um estudo descritivo, agregando análise de dados de teleinterconsultas 
/telerregulações registrados no período de 2 de fevereiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020. 
Neste período foi instalado um Serviço de Telecardiologia, no Hospital de Messejana Dr Carlos 
Alberto Studart Gomes (HM), o maior hospital terciário especializado em Cardiologia do Estado do 
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Ceará. Com isso, uma sala serviria como um HUB para tal função, contendo uma equipe com 1 
cardiologista de plantão 24 horas por 7 dias por semana, para análise e avaliação dos casos e 
definições de condutas e transferências em emergências cardiovasculares na rede pré-hospitalar 
(através de aplicativo de conversas), em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU-Ceará) e da rede hospitalar ( solicitação de leitos em cardiologia pelas unidades de origem 
com pacientes, a priori, com patologias relacionadas as urgências cardiovasculares) em parceria 
com a Central de Regulação de Leitos do Estado do Ceará (através de sistema de regulação).

Após a implementação do serviço de Telecardiologia, tais definições eram tomadas com o 
apoio da equipe especializada pelos recursos de telemedicina (teleinterconsulta/telerregulação). A 
equipe da cardiologia atuava tanto no auxílio em identificar pacientes de alto risco juntamente com o 
médico regulador do SAMU-Ce (teleinterconsulta), principalmente auxiliando o médico regulador em 
sua decisão nas transferências imediatas (conceito de “ vaga zero”), bem como na análise caso-a-
caso dos pacientes nas fila de leitos em cardiologia, no intuito de identificar pacientes com 
enfermidades prioritárias, identificar ausência de dados para tomada de decisão, identificar casos de 
baixa complexidade que poderiam ser conduzidos na origem, isto é, qualificar a fila (telerregulação) 
para que os médicos reguladores da Central de Leitos do Estado do Ceará usassem a oferta de 
vagas da rede de forma otimizada.

O intuito do serviço era promover uma melhor gerência nos atendimentos relacionados às 
intercorrências pré-hospitalares na temática de Emergências Cardiovasculares, focando 
principalmente as Síndromes Coronarianas Agudas (com supradesnivelamento e seu tratamento 
através de terapia fibrinolítica) além das análises das solicitações de leitos especializados em 
Cardiologia de centros de menor complexidade para Centros em Cardiologia Especializados (rede 
hospitalar). Com isso a possibilidade de se evitar transferências desnecessárias e condução de 
pacientes nas unidades de origem solicitantes serviriam de auxilio na otimização de recursos da 
rede, no uso das ambulâncias, frente ao colapso da rede assistencial durante a pandemia.

A regulação da rede pré-hospitalar/SAMU-Ce (iniciada em Fevereiro/2020) era registrada na 
plataforma de regulação UniSUS web®. Já a regulação da rede hospitalar (iniciada em 
Outubro/2020) utilizavam outra plataforma de regulação - FastMedic® - ambas com dados clínicos e 
tomadas de decisões efetuadas . Dados foram compilados em tabelas do Excel® e realizado as 
análises descritivas.

3. Resultados

Foram realizadas 3082 avaliações no ano de 2020, tanto pela Telerregulação de leitos 
hospitalares como pela Teleinterconsulta relacionada à rede pré-hospitalar de Emergência 
Cardiovascular . Destes atendimentos, 720 avaliações eram relacionadas a solicitações de 
transferências para leitos hospitalares de hospitais de menor complexidade para os centros de 
referência e 2362 avaliações relacionadas a ocorrências da rede pré-hospitalar.

3.1. Telerregulação Hospitalar

Em relação à Telerregulação dos leitos hospitalares em Cardiologia (720 avaliações)o 
diagnóstico mais comumente referenciado foi de Síndrome Coronariana Aguda, presente em 43% a 
50% das análises, seguido por Insuficiência Cardíaca, além das taqui e bradiarritmias, nesta ordem 
(figura 1). Diagnósticos como Endocardite Infecciosa e Aortopatias foram agrupados em “outros 
diagnósticos”. Entre 7% a 14% das análises de pedidos de transferência para leitos cardiológicos em 
Hospital de referência eram classificados pelos cardiologistas como “fora de perfil”.

SBC / CE | Ano XIX | Abril 2022ARTIGO ORIGINAL



20

A maior parte das regulações partiu de hospitais municipais (entre 38-57%), e entre 20-30% 
das condutas puderam ser tomadas nos serviços de origem, sem ser necessário transferir o paciente 
para hospital de referência de alta complexidade. Entre 26-30% dos pacientes poderiam aguardar de 
forma eletiva o surgimento de vaga em Hospital Cardiológico de referência. Por outro lado, entre 8-
18% foram sugeridos que os pacientes fossem transferidos de imediato ao HM, reforçando a 
importância da telemedicina no auxílio ao diagnóstico precoce e direcionamento correto para o 
serviço especializado. ( Figura 2.)

3. 2. Telerregulação Pré-hospitalar

Na teleconsultoria online ao SAMU-Ceará (grupo “TeleIAM”), foram realizados 2362 
atendimentos de fevereiro a dezembro/2020, com tempo médio de resposta pela equipe via 
aplicativo whatsapp de 2,87 minutos. Neste período 40,4% dos atendimentos eram relacionados a 
SCA com supradesnivelamento de STDentre os diagnósticos alternativos registrados no período, 
destacam-se Síndrome coronariana sem supra ST seguido de Insuficiência cardíaca 
descompensada, urgência hipertensiva, dissecção de aorta e arritmias (figura 3.).

Figura 1. Diagnósticos que motivaram a telerregulação para internamento em
                leito de cardiologia – Out-Dez/2020

Figura 2. Características das regulações após avaliação pelo médico 
                regulador cardiologista– Out-Dez/2020. HRC – Hospital de 
                Referência Cardiológico, HRNC – Hospital de Referencia 
                não cardiológico.
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De maneira semelhante à telerregulação, 21-24% dos casos tiveram condutas tomadas pelo 
serviço de origem e entre 14-27% poderiam ser regulados para leitos de forma eletiva para aguardar 
condução clínica em leito de internamento. Por se tratar de ocorrências em âmbito pré-hospitalar, 
nota-se uma grande proporção, de fato, de pacientes em caráter de transferência de imediato (39-
61%) (Figura 4.)

4. Discussão

A definição de telemedicina envolve serviços ofertados remotamente por profissionais de 
saúde com uso de tecnologias para transmissão de informações, seja com fins diagnósticos, 

3,4,5terapêuticos, didáticos ou profiláticos .O serviço de Telecardiologia no Ceará se estruturou a partir 
da necessidade de organização das filas de espera por leitos da rede hospitalar e da necessidade de 
teleorientação em casos de síndromes coronarianas agudas no cenário pré-hospitalar, essencial 

2
para adequada condução dos casos num estado de cerca de 148.000km , com cidades que chegam 
a mais de 540 km da capital e não contavam com acesso a especialistas.

Estabelecer qualquer novo serviço em meio à pandemia por COVID-19, que desorganizou e 
sobrecarregou o sistema de saúde em 2020, seria um desafio. No entanto, com a necessidade de 

2distanciamento social, o uso de tecnologias em saúde foi impulsionado  e a telemedicina se 
apresentou como alternativa extremamente necessária, além de factível e de fácil implementação 
com as tecnologias atuais.

Figura 3. Diagnósticos que motivaram a Teleinterconsulta entre Equipe Cardiológica e 
                SAMU-CE entre Fevereiro e Dezembro /2020.

Figura 4. Orientações sugeridas pela equipe de Telecardiologia em conjunto com SAMU-Ce 
                nas ocorrências pré-hospitalares entre Fev-Dez/2020.
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No Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) já havia publicado uma diretriz sobre 
4

Telemedicina em cardiologia em 2019 , que definia os seguintes campos de atuação da Telessaúde: 
inovação em saúde digital e telessaúde, teleconsultoria, telediagnóstico, telemonitoramento, 
telerregulação e tele-educação. No início da pandemia em 2020, a SBC lançou um programa de 
Telecardiologia para garantir a continuidade do atendimento especializado, uma vez que se 
percebeu queda no número de atendimentos a SCA em grandes centros de todo o país, fenômeno 
também reconhecido em escala mundial6.

Em experiência descrita por Perfl et al. com as filas eletivas ambulatoriais, em que comparou 2 
grupos de pacientes em aguardo de fila para consulta com especialista (intervenção da fila por 
análise de especialista vs. controle – protocolos usuais), notou-se que o apoio da telemedicina para a 
atenção primária diminuiu efetivamente o tempo de consulta da especialidade, reduziu o número de 
pacientes na lista de espera e permitiu que pacientes mais doentes chegassem a um especialista 

7mais rapidamente.

Na nossa experiência de grupo, observou-se que a equipe de especialistas dentro das filas 
tanto hospitalares quanto na avaliação de casos pré-hospitalares agrega uma melhor qualificação de 
fila e tomada de decisão em relação às transferências na rede de Urgência e Emergência. Na fila 
hospitalar, em que já se solicita leito especializado, 20-30% dos pacientes possuem perfil em que se 
pode conduzir a enfermidade no local de origem, possibilitando reduzir de imediato a demanda da fila 
para leitos especializados, tão escassos no sistema público. Outra observação é a alta prevalência 
(27-28%) de solicitações com dados incompletos, isto é, sem história clínica direcionada, sem 
exames básicos do tipo radiografia de tórax ou eletrocardiograma, que possibilitem uma análise logo 
de imediato destes pacientes, gerando inúmeras ocorrências no sistema para atualização de dados 
e atraso na definição da necessidade ou não do leito especializado.

Além disso, identificou-se pacientes erroneamente alocados (8-18%) de forma eletiva (na fila 
hospitalar) mas que necessitavam de transferência de imediato, sendo então adequadamente 
referenciados. Dessa forma foi possível reduzir o tempo de espera e garantir que o paciente estava 
sendo triado de forma correta para o tipo de assistência de que necessita, sem sobrecarregar o 
sistema em cada uma de suas esferas.

No âmbito pré-hospitalar, em que a celeridade da tomada de decisão é crucial, a 
teleconsultoria além de auxiliar o médico regulador clínico nas ocorrências (tomada de decisão), 
garantia um suporte inicial adequado ao paciente por meio de assistência a médicos em localidades 
remotas, que dispõem de poucos recursos e onde há escassez de especialistas. Isso proporcionou 
uma otimização de recursos, principalmente do uso das ambulâncias, já que entre 21-24% dos 
pacientes que solicitaram remoção puderam ser conduzidos no local de origem. Isto, mediante uma 
pandemia e com um sistema de saúde colapsado devido à nova doença, facilita o gerenciamento de 
frota e destinação de recursos para os que realmente necessitam.

5. Conclusões

O cenário da telemedicina foi alterado mundialmente nas últimas décadas com a evolução 
das tecnologias que tornam a assistência médica remota viável, e a pandemia impondo uma 
necessidade de distanciamento social, catalisou a adesão a estas inovações. As melhorias no 
funcionamento da regulação do estado do Ceará, tanto no âmbito pré-hospitalar como no hospitalar, 
se refletem de forma imediata em melhor assistência aos pacientes e redução da sobrecarga dos 
serviços de saúde. A longo prazo, têm o potencial de impactar em qualidade de  vida e redução de 
custos. Ainda são necessários ajustes no mecanismo defuncionamento dos serviços de 
telemedicina, bem como melhor treinamento das equipes dos municípios atendidos, de forma a 
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melhorar a qualidade dos dados e fluxo das informações, mas os benefícios são notórios e com 
potencial de melhoria. Desse modo, pudemos demonstrar em nosso serviço que a implementação 
da telerregulação e teleinterconsultoria são factíveis e extremamente benéficas à população e à 
organização dos serviços de saúde pública do estado.
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O pulso como ferramenta do ato médico ao longo 
da história – (Parte II)

José Maria Bonfim de Morais. MD MSC FACC.

“ There were sharmans, before there were gods.”
                                                                       Aciemo I.J. (The History of Cardiology,  London, 1994.)

1. Introdução

A Medicina ao longo da história tem um único objetivo: cuidar. A Medicina não foi feita para 
enriquecer alguém ou a algum grupo. A Medicina não pode ser usada para massacrar, extinguir ou 
varrer um povo ou uma nação da vida. A Medicina está bem acima de todas esta maldades que 
passeiam no meio de tantas sociedades. A Medicina jamais pode ser instrumento de tortura, ou de 
experiências que fogem totalmente dos padrões éticos. Quando estivemos em Cracóvia e pegamos 
um trem e fomos visitar Auschwitz, na Polônia, na Alta Silésia, bem próximo da fronteira da Polônia 
com a Alemanha. Foi quando nos deparamos com as experiências do Dr. Josef Mengele feitas em 
crianças. A Medicina não pode ser servida para papeis tão torpes.  Difícil entender, a pena de morte, 
por mais escabroso que seja o crime, e por mais desumano que seja o criminoso. O criminoso 
também é um ser humano, mesmo revestido com imensa crueldade. Mais absurdo ainda é ser 
parceiro do aborto. Torna-se mais repugnante ainda. Aborto mata não somente   uma vida, que 
floresce e que surge como uma flor que desabrocha. O aborto mata uma esperança. Um ato de 
extrema perversidade. E a vítima nunca pode gemer ou chorar da dor e do sofrimento que sofre. A 
história da Medicina é a própria história da civilização. 

David Riesman, M.D. oriundo da Philadelphia, PA, afirmava, nos ANNALS OF HISTORY 
OF MEDICINE, Spring of 1919: 

“The first teacher of Medicine was necessity. When primitive man received a wound 
during the chase or in combat, another member of his tribe or his Family applied shoothing 
herbs, the virtues of which he knew as the result of some happy accident. After having 
obtained sucess with this treatment, he would initiate his son or some one else into the 
secreto f the preparation and use of the shoothing lotion.” 

(“O primeiro professor de Medicina foi a necessidade. Quando o homem primitivo recebia um 
ferimento durante a perseguição ou num combate, outro membro de sua tribo ou de sua família 
aplicava ervas  fortes, cujas virtudes ele conhecia como resultado de algum feliz acidente. Depois de 
ter obtido sucesso com este tratamento, ele iniciava seu filho ou outra pessoa no segredo do preparo 
e uso da loção esfoliante.”) (Tradução livre do autor).

De modo que Medicina antiga trabalhava tão somente com o indivíduo. O paciente era ao 
mesmo tempo a doença e a cura. A dor e o unguento. Era necessário uma afinada percepção do 
paciente. Olhar para a sua cor. Observar os seus olhos. Senti-lo fortemente. A ausência de 
tecnologia, obriga-nos a caminhar por caminhos, os mais diversos. Como nos referimos 
anteriormente, a Medicina é tão somente o homem. É o ser humano que abre e fecha a investigação 
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científica. A força do pensamento e do conhecimento cientifico médico, estão acima de qualquer 
instrumento. Ao mesmo tempo, somos cientes, das limitações do ser humano. Através do efeito 
Doppler mergulhamos em ondas, que o melhor ouvido humano não consegue alcançar. Por outro 
lado, a batalha contra as doenças, se assemelha muito com as guerras de hoje. Guerras que falam 
de precisão cirúrgica. Misseis para lá, misseis para cá. Anti misseis para todos os lados. A chamada 
precisão cirúrgica, jamais acontece. Quantos inocentes são sacrificados, com esta tal precisão 
cirúrgica? Finalmente quando é preciso consolidar a vitória, é necessário a presença do exército. O 
exame clínico parece ser assemelhado. Quando finalmente temos de tomar conta do paciente, 
temos que tocá-lo. Apalpá-lo. Escutá-lo. Senti-lo. E apertar seu Pulso (P). 

Faz-se necessário enfatizar que os homens mais primitivos, da era neolítica, ou mais distante 
ainda, não se interessavam por seu semelhante. O homem doente, ou ferido era sacrificado. O 
homem com alguma limitação era morto, ou deixado morrer à mingua. Foi quando o homem se 
congregou em comunidade, deixando portanto de ser nômade, foi que a vida começou a ter valor. Os 
elos que uniam para erigirem comunidades, os fizeram mais humanos. E pouco a pouco foram se 
distanciando dos animais. Este conceito de cuidar do seu semelhante veio quando o homem 
descobriu um ser maior e poderoso. O ser que mandava a chuva. O ser que comandava a noite. O ser 
que iluminava o dia. O ser que fazia a terra tremer com o trovão. Os deuses foram responsáveis pela 
humanização cuidadora do homem. (GOTTSCHALL, 2009, p.61).

2. A Medicina Chinesa

Os textos médicos mais antigos que conhecemos, são originários da Medicina chinesa. 
Segundo Aguiar, o pai da Medicina chinesa era Fu-Hsi. Provavelmente viveu por volta de 2900 anos 
a.C. Fu-Hsi era possivelmente um filósofo, e por esta razão inventou a filosofia fundamental do yang 
e do yin. A farmacopeia chinesa é muito rica. Não é objetivo deste trabalho abordá-la. O médico 
chinês pouco ou nada conversava com o paciente. Também não o examinava. As mulheres jamais 
poderiam ser tocadas, por causa de alguma doença. Principalmente as mulheres de origem nobre, 
levavam uma pequena estatueta para o profissional e mostrava aonde era o seu problema. Havia 
dentro da sociedade chinesa, castas que se diferençavam por achados anatômicos. As mulheres de 
origem nobre tinham os pés pequenos, enquanto a plebeia tinha os pés grandes. As primeiras eram 
carregadas nos braços dos escravos, enquanto as últimas eram perfeitas andarilhas. Desde 
pequena as mulheres nobres calçavam sandálias muito pequenas para que os seus pés não 
crescessem. (GOTTSHAL, 2009, p. 63). 

“O conceito chinês do universo, é muito diferente do nosso conceito. Para o pensador 
chinês, cada um de nós faz parte do universo. Estamos intimamente inseridos dentro do 
cosmo. De maneira que o corpo humano seria uma miniatura do universo. Assim, o coração, o 
fígado, o baço, os pulmões e os rins estariam associados, respectivamente, aos processos 
elementares simbolizados pelo fogo, madeira, terra, metal e água, assim como aos planetas, 
Marte, Júpiter, Vênus e Mercúrio. (AGUIAR, 2010, p.10).

O médico chinês deitava seu longo olhar sobre o paciente, mas apostava no êxito do seu 
diagnóstico, examinando o Pulso, a língua e a face do doente. O P é a aproximação íntima do médico 
para com o paciente. A maneira firme como o médico aborda o P de um paciente, traduz o seu 
interesse por aquele paciente. Para que o P seja bem avaliado, necessita que este exame seja 
demorado. Este aspecto interessante da Medicina chinesa, vem confirmar que de fato ela era a mais 
evoluída, na chamada Medicina Antiga. A tecnologia avançada, hoje robotizada, faz-nos esquecer do 
paciente. O ator importante deste drama em busca da vida. A tecnologia exageradamente usada, nos 
faz esquecer o andarilho mais importante, quando buscamos luz, nesta escura caminhada. Esta 
reflexão sobre o pulso, logo agora que esta pandemia parece se ir, nos faz achegarmos mais ao 
doente, que vive tão longe e tão distante. Tão moído, desolado e tão sofrido. Tocá-lo é um gesto 
divino. Faz milagre. 
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 Das escolas antigas, a Medicina Chinesa foi a mais rica e foi ainda a mais duradoura. No 
número anterior, descrevemos a importância do Pulso na Índia, no Egito e na Mesopotâmia. Neste 
número vamos nos ocupar na observação sobre a Medicina Tradicional Chinesa. A Medicina 
Chinesa é lembrava como uma Medicina que se preocupava com a prevenção. Inclusive se relata o 
uso de vacinas para prevenção da varíola. Também há relatos de conhecimento da circulação, muito 
antes dos trabalhos de Harvey. Richard Cordon, refere no seu interessante livro sobre “A 
Assustadora História da Medicina”, que o imperador Huang Ti (2650 a. C.) descobriu a circulação 
sanguínea, 4. 278 anos antes de William Harvey. (CORDON, 1996, p.8). 

A base da MC é puramente filosófica. Baseada na relação entre yin/yang, da teoria dos cinco 
elementos que já mencionamos e do sistema da energia pelos caminhos e canais do corpo humano. 
Estes canais são as bases para Acupuntura, que hoje é empregada largamente no mundo inteiro. 
Para a MC o ying é um principio feminino, passivo, corresponderia um lado mais débil da natureza. 
Enquanto o yang seria um princípio masculino ou principio forte. Enquanto o  yang, masculino seria o 
lado forte, e contaria com a ajuda do sol esplendoroso, a luz, ao poder e ao quente e forte. O ying, 
seria o lado mais brando e mais suave. A natureza estaria também ao seu lado, mas com a lua, a 
terra, a delicadeza, ao úmido, ao frio e ao lado direito. Este equilíbrio entre o ying e o yang seria um 
ponto determinante para se determinar saúde e doença. Esta dialética interação entre dois pontos 
opostos, constitui um dos elementos principais para entender o entendimento da natureza da criação 
e do conhecimento maior da civilização. Outras escolas de Medicina seguiram também esta teoria 
dialética, como Indianos, os Gregos e outros.

Os médicos se concentraram no exame do pulso, conseguindo uma hipertrofia de 
conhecimento do funcionamento do organismo. Com maior experiência os profissionais chineses 
foram formulando o seu diagnóstico e consequentemente o seu tratamento. A Acupuntura é 
atualmente, adotada como especialidade médica. (AGUIAR, 2010, p.10).

O grande desafio para avaliar o P. é contar os batimentos ou pulsações em determinado 
período de tempo. De tal maneira que a história do tempo do pulso apresenta muitos detalhes de 
grande interesse. Hoje os médicos avaliam o P. do paciente usando ou não o relógio. Herophilus, que 
era pupilo de Praxágoras, descreve com excessivos detalhes e refinamento as características do P. 
Ele possuía um relógio de bolso que ele mesmo fez. Herophilus era considerado um dos maiores 
médicos de todos os tempos, foi o primeiro médico a contar o pulso em Alexandria. Seu relógio de 
bolso foi chamado de “elepsydra”. Ele chamou para a variação que existia do P. Ele dele a 
denominação de P. dicrotus, um nome utilizado até nos dias atuais.

William Osler afirma sobre o P.:

“ The doctrine of the P. reached such extraordinary development that whole practice of 
the art centered around its different characters. There were scores of varieties, which in 
complication and detail put to confusion the complicated system of the old Graeco-Roman 
writers. The basic idea seems to have been that each part and organ had its own proper pulse, 
and just as in a stringed instrument each chord has its own tone, so in the hu man body, if the 
pulses were in harmony, it means health; if there was discord, it meant disease. These Chinese 
views reached Europe in the seventeenth and eighteenth centuries, and there is a very 
elaborate description of them Floyer's well-known book. And the idea of harmony in the pulse 
is met with unto the eighteenth centure.”(OSLER, 1919, p. 130).

“A doutrina do P. alcançou um desenvolvimento tão extraordinário,  que toda a prática da arte 
se concentrou em seus diferentes caracteres.  Havia dezenas de variedades, que em complexidade 
e detalhes confundiam o complicado sistema dos antigos escritores greco-romanos. A ideia básica 
parece ter sido que cada parte e órgão tinha seu próprio pulso, e assim como em um instrumento de 
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cordas cada acorde tem seu próprio tom, assim no corpo humano, se os pulsos estavam em 
harmonia, significa saúde; se havia discórdia, significava doença. Essas visões chinesas chegaram 
à Europa nos séculos XVII e XVIII, e há uma descrição muito elaborada delas no conhecido livro de 
Floyer. E a ideia de harmonia no pulso é encontrada até o século XVIII.” (OSLER, 1919, p. 130). 
(ANNALS OF HISTORY OF MEDICINE, 1919).

3. Pulsologia Chinesa

O conhecimento do P. se adquire com a prática clinica. A aferição do P. vai se aperfeiçoando 
com a prática de cada dia e com a experiência de cada professional. Jacob Rosenbloom MD. PHD,  
de Pittsburch, PA, no seu trabalhos sobre a importância do P. na Medicina Americana, no início do 
século XX, afirmava que o medico fazia a avaliação do P. como um ato puramente mecânico, sem 
nenhuma ritualidade, ou liturgia como fazia o medico chinês. Para avaliar o P. o médico deve dispor 
de um relógio. É quando ele cita o medico Cusanus em 1563, que foi o primeiro a utilizar um relógio 
para avaliar o P. Jacob afirma mais que esta informação veio do fisiologista italiano Lucianus. 
(ANNALS OF HISTORY OF MEDICINE, 1919, p. 132). O P. da mão direita você estuda os pulmões, o 
baço e os rins. Enquanto do lado esquerdo você avalia o coração, o fígado e os rins.

Quando aferimos os níveis tensionais nem sempre obteremos  os mesmos resultados no 
braço direito e no braço esquerdo. De tal maneira que o P. para o médico chinês teria características 
diferentes.  Para se analisar devidamente o P. devemos manter uma certa liturgia. Deve-se averiguar 
o P. em pé. Além disso não tem sentido usar o polegar. Usamos o segundo e o terceiro quirodáctilos. 
O que vamos avaliar no P.? 

MÃO DIREITA

MÃO ESQUERDA
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1. Ritmo- o P. é regular ou irregular? O P. pode estar irregular tanto em situações  normais 
como anormais. O movimento respiratório pode mudar o ritmo, como uma Fibrilação Atrial 
também pode. 

2. Frequência- representa o número de batimentos por minuto.

3. Forma- achamos que a forma normal do P. é arredondada. O local em que se pode melhora 
avaliar a forma do P. é no P. braquial, o qual não sofre interferência da respiração e nem da 
respiração. O P. fraco se percebe na situação de baixo débito, como na Insuficiência 
Cardíaca Congestiva. Temos ainda o pulsus parvus ou pulsus tardus, que se encontra na 
Estenose Aórtica. 

4. Intensidade- o P. é intenso quando nos encontramos diante de estado hiperdinâmico e 
hipercinético. Esta situação constatamos na anemia, no hipertireoidismo, na gestação, nos 
estados febris. Também na hipertensão arterial sistêmica não controlada. Nesta situação o 
P. tem sua intensidade mantida. O pulso de intensidade muito acentuada de repente e logo 
se observa um vazio, ou céler, que tem uma rápida ascensão, como observamos na 
insuficiência aórtica. O chamado pulso em martelo de água. Bem próximo a Universidade 
de Heidelberg, na Alemanha, uma das mais importantes do mundo, pode-se ler: Rua 
Musset. Alfred Louis Charles Musset(1810-1857) era um grande poeta francês, portador de 
Cardiopatia Sifilítica, que apresentava um movimento descoordenado dos vasos do 
pescoço. Foi um grande poeta romântico nascido e morto em Paris. Adquirimos um dos 
seus livros nas calçadas de Saint-Michel. 

Temos ainda o pulso entalhado, que exibe duas ondas, com uma leve depressão. Este P. 
pode ser bisferiens e dicrótico. O primeiro presente podemos encontrar na doença aórtica 
(dupla lesão aórtica) e na cardiomiopatia hipertrófica. Por fim temos o P. alternante, quando 
o miocárdio está comprometido. E finalmente o P. paradoxal, típico de tamponamento 
cardíaco, pericardite constritiva e hipertensão pulmonar grave.

5. Topografia do pulso- aonde poderemos acessar o P. Em várias regiões do corpo, como: 
radiais, braquiais, carótidas, subclávias, axilares, femorais, poplíteos, tibiais posteriores, e 
finalmente dorsais do pé.

“In traditional Chinese medicine, there is 28 categories of pulses, which can be quite 
confusing each pulse type indicates a particular disease or syndrome or a disease in 
other organs. When taking the pulse various factors are taken into accounts such as 
the time day, season, and sex of the patient. Treatment include drugs, diet, 
accupunture, and guiding the patient toward a healthier lifestyle. (HAJAR, 2018, p. 
40).  

(“Na medicina tradicional chinesa, existem 28 categorias de pulsos, o que pode ser bastante 
confuso, cada tipo de pulso indica uma doença ou síndrome específica ou uma doença em outros 
órgãos. Ao tomar o pulso, vários fatores são levados em consideração, como a hora, o dia, a estação 
e o sexo do paciente. O tratamento inclui medicamentos, dieta, acupuntura e orientação do paciente 
para um estilo de vida mais saudável. (HAJAR, 2018, p. 40). (Tradução livre). 

O que queremos com esta revisão, a partir da consulta de documentos e anais da história da 
Medicina? Primeiro esta busca merece alguma consideração, pois a história da Medicina é a própria 
história da civilização. A Medicina é a ciência da sedimentação. Todo conhecimento se acomoda, se 
amolda dando feições e formas em cada época. Mesmo com acúmulo de tanto conhecimento a 
Medicina não deixa de cometer erros e equívocos, que logo são deixados de lado. O que custamos 
entender é como esse este desiquilíbrio entre yin e yang pode causar doença, ou garantir a saúde do 
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paciente. Ficamos mais ainda distante do real conhecimento entre doença e saúde, a partir da 
Medicina Chinesa, quando outros fatores estariam envolvidos neste balanço: água, fogo, metal, 
madeira e a terra, nos órgãos do corpo. (HAJAR, 2018, p. 40). O nosso corpo é o mesmo corpo, a 
mesma alma, com os mesmos odores do homem primitivo. Com as mesmas fragilidades, com as 
mesmas carências e com as mesmas instabilidades, somos sujeitos as mesmas doenças, as 
mesmas dores e as mesma mazelas do homem da idade da pedra. Os nossos crânios são os 
mesmos que em algum tempo perdido, foi perfurado para se curar uma cefaleia ou para retirar um 
demônio quando a loucura se apossava de um deles. Segundo Gordon, as múmias sofreram de 
apendicite, de artrite, de entes estragados. Até os dinossauros tinham doença de coluna. (GORDON, 
1996, p. 16).

4. Considerações Finais

Quando publicamos uma matéria, que pode ser pouco interessante, para muitos profissionais 
que estão mais preocupados, com a última droga sintetizada. Ou está ansioso com um aparelho de 
avançada tecnologia. Claro que estas pesquisas, nada representam. O que queremos analisar é se a 
Medicina Chinesa, tem alguma influencia no médico da era moderna. A questão que tencionamos 
trazer, é se este caminho que os chineses percorreram durante tantos séculos, ainda há algo de 
importância que possa melhorar a nossa abordagem clinica. Tão vilipendiada, pela distancia cada 
vez maior entre o profissional e o paciente. Nas paredes místicas dos corredores da Mayo Clinic, 
ainda está viva a frase do Dr. Charles Mayo: “o que mais o paciente interessa,  é ser considerado.” O 
paciente quer ser tocado. Apalpado, abraçado, aconchegado para aquecer o frio que a doença o 
bafeja. O paciente não teme a doença que o surpreendeu, ele se amedronta é com um profissional 
distante, frio e burocrático. A literatura médica mostra alguns trabalhos que tentam mostrar 
cientificamente a relação entre a análise do P. e as várias variáveis do P. A conclusão, ou melhor uma 
análise baseada em evidencias, mostra que os conceitos do P. têm sustentação científica, como 
terminamos adotando a Acupuntura. Acupuntura se baseia em canais que se estão presentes no 
nosso corpo.

O domínio do tempo é amplamente utilizado em pesquisas cardiovasculares  e também é 
popularmente utilizado na quantificação da condição de pulso. A análise no domínio do tempo 
observa a forma de onda da pressão arterial em relação ao tempo e um gráfico no domínio do tempo 
mostra como a forma de onda da pressão arterial muda ao longo do tempo. Na qualificação da 
condição de pulso, os oito elementos são medidos unidimensionalmente. Supõe-se que os oito 
elementos estejam relacionados à forma de onda da pressão arterial e que sua intensidade seja um 
composto dos parâmetros físicos da forma de onda da pressão arterial. Relacionar os oito elementos 
a esses parâmetros físicos os tornaria assim quantitativamente mensuráveis. Muita pesquisa tem 
sido realizada sobre a quantificação da condição de pulso. A medida da forma de onda da pressão 
arterial no domínio do tempo e no domínio da frequência são as duas principais abordagens 
atualmente utilizadas, mas devido à disparidade de objetivos de pesquisa, metodologias e 
abordagens estatísticas, os resultados dos estudos existentes nesta área são incomparáveis. Tanto 
o domínio do tempo quanto o domínio da frequência são baseados na forma de onda da pressão 
arterial, mas diferem na maneira como a interpretam. Embora as evidências disponíveis que 
suportam a aplicabilidade do domínio da frequência para quantificar a condição de pulso sejam mais 
fracas do que as que suportam o uso do domínio do tempo, isso pode ser simplesmente devido à falta 
de estudos sobre o domínio da frequência. No entanto, o domínio do tempo é até certo ponto mais 
vantajoso do que o domínio da frequência para quantificar a condição do pulso porque os parâmetros 
físicos no domínio do tempo têm significados fisiológicos, o que significa que as implicações 
fisiológicas dos oito elementos podem ser reveladas se sua relação com estes parâmetros físicos 
foram rastreados. Assim, é mais prudente e benéfico adotar o domínio do tempo na quantificação da 
condição de pulso. Os médicos chineses geralmente avaliam o pulso nos seis locais, 
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individualmente e simultaneamente. No entanto, o dispositivo de aquisição de pulso usado era 
geralmente um tipo de sonda única, pois nenhum dispositivo de aquisição de pulso de três sensores 
validado está disponível e as formas de onda da pressão arterial só podem ser adquiridas uma de 
cada vez. Assim, a manipulação simultânea de pulso nas seis localizações realizadas em um 
diagnóstico típico de pulso realizado não pôde ser examinada.

Concluímos afirmando que o pulso é a maneira mais fácil de sentir o coração. Seja o coração 
saudável, hígido e Strong. Seja o coração em falência e já quase roto. Mais o mais importante em 
tudo isso, é que o pulso é a forma mais simples de o paciente sentir que não está abandonado. Que 
não vai lutar sozinho. Que ao seu lado se posta um aliado forte, que vai lutar por sua vida. 
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Como é de amplo conhecimento da população, o sedentarismo é um dos maiores problemas 
de saúde pública, estando altamente relacionado com mortalidade cardiovascular e mortalidade por 
todas as causas no Brasil e no mundo1. O aumento da atividade física tem relação com melhora da 
saúde, da qualidade de vida e aumento da expectativa de vida, sendo um pilar para a manutenção da 
saúde cardiovascular1,2. Porém, em estudos realizados na população norte-americana, metade da 
população não realiza a atividade física mínima recomendada pelas entidades de saúde2.

Políticas de saúde pública e muita conversa no consultório podem diminuir as taxas de 
sedentarismo, porém muitas vezes a preocupação com a atividade física apenas aparece quando as 
pessoas adoecem e nesse momento, infelizmente, boa parte da qualidade e expectativa de vida já 
foram perdidas. O acometimento do coração com doenças como a aterosclerose, hipertensão 
arterial, obesidade, diabetes, pode ser amenizado ou evitado com incrementos na atividade física.

Um dia desses, conversando com uma amiga professora, fiquei deslumbrada com seu relato 
sobre como a atividade física mudou em sua vida. Durante o primeiro pico da pandemia, quando 
vivenciamos isolamento e distanciamento social, ela começou a acordar por volta de 4h para fazer 
uma caminhada dentro do condomínio onde mora. Caminhava sozinha e aproveitava para exercer 
sua espiritualidade, conversando com Deus e fazendo suas orações. Refere ter feito grandes 
descobertas pessoais e tem certeza de que esses dias difíceis foram aliviados com essa prática. 

Quando o distanciamento teve flexibilização, ela começou a realizar suas atividades físicas 
diárias na Beira Mar. Hoje treina remo 3 vezes na semana, e intercala caminhadas, treinos com 
bicicleta e natação no mar. Essas atividades continuam sendo acompanhadas de muita 
espiritualidade e orações. Como acorda às 4h para fazer sua atividade física, ela me contou como é 
magnífico ver a lua “se despedindo” de um lado do mar e o sol nascendo do outro, sentir a água 
morna do mar em seu corpo e experimentar seu espírito sendo revigorado pela força divina. Durante 
seu relato, seus olhos se encheram de lágrimas e ela continuou me contando que assim, percebe 
que a vida faz todo sentido, que as tristezas e angústias se acalmam e que, diariamente, ela se sente 
plena para o novo dia que surge. Fiquei emocionada com seu relato, tenho certeza de que meus 
olhos brilharam e uma vontade imensa de sentir o que ela sente diariamente invadiu meu ser. 
Combinei de acompanhá-la em breve.

Fiquei imaginando sobre o poder de convencimento que uma conversa como esta pode 
exercer sobre a saúde e a doença dos pacientes. A emoção em nossa fala faz todo sentido para 

Como convencermos os pacientes sobre a 
importância da atividade física?

Isabela Takakura

Diretora da FUNCOR (SBC-CE – biênio 2022-2023)
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quem nos ouve. Ela realmente me convenceu de que a atividade física pode trazer um bem-estar 
imediato, com benefícios físicos, mentais e espirituais, e que além disso, com a atividade física 
aprendemos a valorizar a natureza e nos tornamos mais resilientes para enfrentarmos os problemas 
do nosso cotidiano.

Resolvi compartilhar esse relato, porque dia 06 de abril comemoramos o DIA MUNDIAL DA 
ATIVIDADE FÍSICA. Desejo a todos uma comemoração com muita movimentação e reflexão.
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1. Resumo

A miocardiopatia não compactada (MNC) é uma cardiomiopatia congênita incomum que pode 
ser diagnosticada em qualquer faixa etária, com predomínio no sexo masculino. Pode ser 
encontrada isoladamente ou associada a outras comorbidades. Tem caráter genético assim como 
esporádico. Apresentação clínica tem vários espectros, variando de assintomática a um quadro de 
insuficiência cardíaca grave com necessidade de transplante cardíaco ou até mesmo de morte 
súbita. Seu diagnóstico é feito através da ecocardiografia, sendo a ressonância cardíaca o exame de 
maior acurácia. O objetivo dessa revisão de literatura é conhecer mais sobre uma das causas de 
insuficiência cardíaca, sua prevalência na população, suas diversas apresentações clínicas e 
determinar intervenções terapêuticas. A MNC está cada vez mais sendo diagnosticada atualmente, 
embora ainda existam muitas questões clínicas não tão bem esclarecidas. Portanto, há necessidade 
de trabalhos mais robustos sobre estratificação de risco e sobre prognóstico, tentando identificar 
aqueles pacientes que estão sob maior risco de eventos cardiovasculares futuros e que 
necessitariam, dessa forma, de acompanhamento mais próximo com a colaboração de uma equipe 
multidisciplinar evitando desfechos desfavoráveis. Os exames que contribuem para o diagnóstico é 
a ecoardiografia e a ressonância cardíaca. A terapêutica medicamentosa se baseia no manejo das 
demais cardiopatias. O uso de anticoagulantes profiláticos e uso de dispositivos intracardíacos 
deverá ser avaliada de forma individualizada.

Palavras-chave: cardiomiopatias, miocardiopatia não compactada, insuficiência cardíaca. 

2 .Introdução

A miocardiopatia não compactada (MNC) é considerada uma cardiomiopatia incomum que 
pode ser diagnosticada em qualquer faixa etária. É caracterizada por uma camada  epicárdica fina 
de miocárdio compactado e uma camada endocárdica extensa constituída por trabeculações 
aumentadas com recessos intertrabeculares profundos, de aspecto esponjoso, que se comunicam 
com a cavidade ventricular esquerda, mas não têm conexão com a circulação coronária. Isso é 
decorrente de uma falha da compactação ventricular durante a vida intrauterina (FRIEDMANN, 
2018).

Em relação a sua classificação, em 2006, a American Heart Association, definiu a MNC como 
cardiomiopatia genética. Em 2008, a Sociedade Europeia de Cardiologia classificou a cardiopatia 
não compactada como um traço morfológico congênito ou adquirido que é compartilhado por outras 
cardiomiopatias fenotipicamente distintas (LIBBY et al., 2022). 

De fato, a MNC é listada como cardiomiopatia genética pela American Heart Association, 
enquanto é classificada como cardiomiopatia não classificada pela Organização Mundial da Saúde e 
pela Sociedade Europeia de Cardiologia. (MINAMISAWA; KOYAMA; IKEDA, 2018). 
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Durante o desenvolvimento embrionário, entre a quinta e a oitava semana, a malha esponjosa 
e espaços intertrabeculares irão compactar-se da direção epicárdica para endocárdica e da base 
para o ápice cardíaco. Simultaneamente a esse processo, ocorre a transformação de sinusóides 
primitivos em capilares sanguíneos e o desenvolvimento da circulação coronariana (MAGALHÃES 
et al., 2015). 

A MNC pode surgir de forma isolada ou associada a outras malformações congênitas como, 
por exemplo, alterações na via de saída do ventrículo direito e ventrículo esquerdo, anomalia de 
Ebstein, valva aórtica bicúspide, transposição dos grandes vasos e defeitos no septo interventricular 
(ROSA et al., 2011).

Foram descritos tanto casos familiares quanto esporádicos. Na forma isolada de MNC, foram 
relatadas mutações em proteína citoesquelética ZASP/CYPHER, mutações mitocondriais, além de 
mutações com herança ligada ao X resultantes de mutações no gene G4.5 que codifica a tafazzina, 
além de mutações no gene α-distrobrevina e no fator de transcrição NKX2.5 (MARON et al., 2006).
            O objetivo dessa revisão de literatura é conhecer melhor sobre uma das causas de 
insuficiência cardíaca, sua prevalência na população geral, suas diversas apresentações clínicas, 
além de determinar possíveis intervenções terapêuticas.

3. Metodologia

Trata-se de uma revisão de literatura dos últimos 32 anos com abordagem da miocardiopatia 
não compactada, desde 1990 até o ano de 2022. Foi incluído o artigo de 1990 por esse ter sido o 
primeiro artigo publicado que acompanhou uma série de casos de pacientes acometidos pela 
doença. Foram utilizados as seguintes bases de dados para pesquisa do tema: PUBMED, SCIELO  
e o livro texto Heart Disease, Braunwald`s. 

4. Resultado / Discussão

Através da análise dos dados foram encontrados 14 artigos relacionados a miocardiopatia 
não compactada.

Numa série de casos iniciais de não compactação isolada, a idade média ao diagnóstico foi de 
7 anos (CHIN et al., 1990). Relatos de casos subsequentes descreveram esse achado em adultos, 
incluindo idosos. Numa série que envolveu 34 pacientes, a prevalência foi de 0,014% dos pacientes 
que eram submetidos a exame de ecocardiografia (CHIN et al., 1990; OECHSLIN et al., 2000). A 
verdadeira prevalência não é clara, uma vez que a doença é subdiagnosticada por não 
conhecimento da doença ou por semelhança de alterações encontradas no miocárdio não 
compactado com outras cardiopatias. Os homens parecem ser mais afetados do que as mulheres, 
envolvendo mais da metade dos casos (VIZZARDI et al., 2006).

As grandes manifestações clínicas estão relacionados aos sintomas de insuficiência 
cardíaca, arritmias e eventos tromboembólicos. Os pacientes podem ser assintomáticos ou 
apresentar sintomas graves. A insuficiência cardíaca é mais prevalente em adultos e a deterioração 
da função sistólica é mais comum em pacientes pediátricos (SONG, 2011).

Na maior série de casos pediátricos realizado na população japonesa, total de vinte e sete 
pacientes, com idade variando de uma semana de vida até 15 anos, foi observado uma maior parte 
de pacientes assintomáticos inicialmente, com um curso clínico mais longo, função ventricular 
esquerda deprimida de maneira gradual e sem relato de embolia sistêmica. Já em relação às 
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alterações eletrocardiográficas, a mais encontrada foi a presença de pré-excitação ventricular - 
Wolff-Parkinson-White, enquanto a presença de bloqueio de ramo esquerdo foi um achado incomum 
(ICHIDA et al., 1999). 

De acordo com o estudo relatado por Oechslin e seus colaboradores (2000) realizado com a 
população de 34 pacientes adultos, 79%  apresentaram dispneia, 94% tinham eletrocardiograma 
com alguma anormalidade e 44% tinham  padrão de bloqueio de ramo esquerdo. 

O espectro clínico é muito heterogêneo, sendo proporcional aos  segmentos do miocárdio 
que estão atingidos. Inicialmente, os doentes podem estar assintomáticos ou apresentar até mesmo 
morte súbita. Na maior parte dos casos, a doença vai evoluir para disfunção sisto-diastólica do 
ventrículo esquerdo. A disfunção sistólica provavelmente é consequente a uma redução do aporte de 
oxigênio por defeitos da microcirculação coronariana, e a disfunção diastólica parece resultar de 
fibrose secundária à isquemia e ao novo rearranjo fibromuscular (MAGALHÃES et al., 2015).  

O diagnóstico da MNC é realizado, geralmente, pela ecocardiografia. Outros métodos de 
imagem como a ressonância magnética (RM), tomografia computadorizada e ventriculografia 
esquerda fazem o diagnóstico ou confirmam a suspeita clínica. A ecocardiografia é utilizada como 
método diagnóstico e de acompanhamento (SCUDERI; OSÓRIO; UEDA, 2019).

Os critérios ecocardiográficos propostos incluem aqueles baseados em estudos 
observacionais de três autores: Chin e colaboradores (1990), Jenni e colaboradores (2001), 
Stollberger e colaboradores (2002). Destacam-se os critérios abaixo:

1. Os critérios propostos por CHIN et al., 1990.

Presença de x / y <= 0,5, em que:

X = distância da superfície epicárdica até o recesso trabecular;

Y = distância da superfície epicárdica até o pico das trabeculações.

Esses critérios são aplicados para trabeculações do ápice do ventrículo esquerdo com 
imagem apical quatro câmaras ou subxifoide no final da diástole.

2. Critérios propostos por STOLBERGER et al., 2002.

Ÿ Presença de mais de três trabeculações na parede ventricular esquerda, com localização 
apical dos músculos papilares, visível em um único plano da imagem.

Ÿ Espaços intertrabeculares perfundidos desde a cavidade ventricular, visualizados por 
imagem ao Doppler colorido.

3. Critérios propostos por JENNI et al., 2001.

Ÿ Ausência de anormalidades cardíacas coexistentes.

Ÿ Espessamento segmentar da parede miocárdica do ventrículo esquerdo com duas lâminas: 
uma lâmina epicárdica fina e uma lâmina endocárdica espessa com proeminentes 
trabeculações e recessos profundos. A razão do miocárdico não compactado com 
miocárdico compactado no final da sístole é > 2.

Ÿ Localização das trabéculas geralmente nas paredes apical/lateral, média/inferior do 
ventrículo esquerdo. A maioria dos segmentos não compactados é hipocinética.

Ÿ Pelo Doppler colorido pode ser identificado fluxo entre os recessos intertrabeculares.
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A ressonância cardíaca é  método de escolha para confirmar ou afastar o diagnóstico da 
MNC, pois fornece uma descrição mais detalhada da morfologia cardíaca em qualquer plano de 
imagem (ROSA et al., 2011). Segundo os critérios de Petersen e colaboradores (2005) uma relação 
do miocárdio não compactado ao compactado > 2,3 no final da diástole corrobora para o diagnóstico 
(LIBBY et al., 2022).

É importante relatar que o achado de trabéculas no miocárdio pode ser observada em 
situações não patológicas como em pacientes atletas ou em mulheres durante a gestação (LIBBY et 
al., 2022) ou coexistir com outras miocardiopatias, como a miocardiopatia dilatada, miocardiopatia 
hipertrófica ou miocardiopatia restritiva. Algumas alterações podem estar presentes em outras 
patologias, como na miocardiopatia hipertrófica apical, displasia arritmogênica do ventrículo direito, 
fibroelastose endocárdica, metástases cardíacas, abscessos ou trombos (MAGALHÃES et al., 
2015). 

Atualmente, é recomendado o tratamento com os medicamentos usuais para outras causas 
de insuficiência cardíaca, que incluem betabloqueadores, inibidores da enzima conversora de 
angiotensina, diuréticos etc., além da terapia não medicamentosa, incluindo terapia de 
ressincronização cardíaca (TRC), transplante cardíaco etc (SONG, 2011).

O tratamento das arritmias devem ser primariamente realizados com antiarrítmicos e a 
depender dos casos selecionados, a indicação de dispositivos intracardíacos deverá seguir as 
orientações habituais das diretrizes. As arritmias são bastante comuns em pacientes acometidos 
com tal cardiopatia, sendo a fibrilação atrial a arritmia mais prevalente. O miocárdio não compactado 
apresenta um substrato altamente arritmogênico com recorrência de eventos arritmogênicos. Outro 
ponto relevante é em relação ao tratamento de eventos cardioembólicos. A real prevalência não é 
conhecida. No entanto, a prevenção de eventos embólicos é uma questão de extrema importância 
onde alguns autores até recomendam antiocoagulação profilática para todos os pacientes (SONG, 
2011).

Giovanni e seu colaboradores (2008) avaliaram a prevalência de acidente vascular cerebral e 
achado no ecocardiográfico de trombo em uma série de 229 pacientes que incluíram tanto homens 
quanto mulheres, com idade média de 49,5 anos,  acometidos por MNC.  Um dos critérios de 
exclusão foi a presença de fibrilação atrial. No estudo, em 122 deles, os autores encontraram uma 
disfunção ventricular com fração de ejeção média de 24,6% e o seguimento médio foi de 7,3 anos 
para todos os pacientes, porém apenas quatro pacientes apresentaram história de acidente vascular 
cerebral isquêmico e um grande trombo na câmara ventricular esquerda foi observado em uma 
criança de 1 ano de idade, entretanto, tal paciente era acometida pela doença de Behçet onde há um 
alto risco de formação de trombos. Concluiu-se nesse estudo que a miocardiopatia por si só, não 
parece ser fator de risco para acidente vascular cerebral ou resultados embólicos, não havendo 
indicação para terapia anticoagulante oral.

No entanto, a utilização então de anticoagulantes orais deve ser individualizada e pode ser 
recomendada para pacientes com disfunção ventricular (fração de ejeção ventricular < 40%), história 
de tromboembolismo ou presença de fibrilação atrial (SOUSA et al., 2018).

Pacientes que apresentam um maior diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, baixa 
fração de ejeção, classe funcional III ou IV (Nova York Heart Association), fibrilação atrial persistente 
ou permanente e bloqueio de ramo apresentam um prognóstico mais reservado(OECHSLIN et al., 
2000).
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5. Conclusão

A MNC está cada vez mais sendo diagnosticada na prática clínica devido um maior acesso à 
informação sobre tal entidade patológica, assim como melhoria dos exames de imagem no 
diagnóstico, embora ainda existam muitas questões clínicas não tão bem esclarecidas. 

O exame inicial para a realização do diagnóstico deverá ser feito pelo ecocardiograma, sendo 
a ressonância cardíaca o método de escolha. A terapêutica medicamentosa se baseia no manejo 
extrapolado para as outras cardiopatias. O uso de anticoagulantes profiláticos e o uso de dispositivos 
intracardíacos deverá ser avaliada de forma individualizada.

Portanto, há necessidade de trabalhos mais robustos sobre estratificação de risco e sobre 
prognóstico, tentando identificar aqueles pacientes que estão sob maior risco de eventos 
cardiovasculares futuros e que necessitariam, dessa forma, de acompanhamento mais próximo com 
a colaboração de uma equipe multidisciplinar, evitando desfechos desfavoráveis a curto e longo 
prazo.
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Palavras-chave: Trauma cardíaco, Lesão cardíaca penetrante, tamponamento cardíaco, 
Caixa cardíaca.

1. Introdução

A Lesão Cardíaca Penetrante é um dos grandes desafios na prática clínica nas emergências 
cardiológicas, devido ao desafio diagnóstico, à sua curta janela terapêutica, pelo fato de seu 
tratamento ser definido pelo mecanismo de lesão subjacente e, finalmente, pelo quadro 

1
hemodinâmico em que o paciente apresenta-se ao setor de atendimento de emergência .

O trauma cardíaco tem uma estimativa de ocorrência em 6,4 - 10% das lesões penetrantes no 
2,3

tórax, sendo um dos segmentos corporais mais frequentemente lesados .

Um dos grandes paradigmas de tratamento e sobrevida desses pacientes é a alta mortalidade 
por este tipo de trauma, fazendo com que  a maioria dos pacientes com lesão cardíaca evolua a óbito 

2antes da assistência médica .

2. Metodologia

Este estudo baseou-se na realização de revisão  bibliográfica da literatura nacional e 
internacional, sobre o tema trauma cardíaco penetrante. Realizada pesquisa bibliográfica utilizando 
as bases Pubmed e Scielo, através das  palavras-chave: trauma cardíaco, lesão cardíaca 
penetrante, tamponamento cardíaco e  caixa cardíaca. Um total de 29 artigos foram encontrados 
entre 1979 e 2021, sendo selecionados 22 artigos com base na sua relevância clínica e estatística. 
Os critérios de inclusão basearam-se em relatos de caso, estudo de casos, artigos de revisão, artigos 
originais e meta-análises publicadas na última década e redigidas nas línguas inglesa e portuguesa. 
Artigos publicados nos últimos cinco anos foram selecionados, com a inclusão de alguns artigos 
publicados anteriormente, devido às suas significativas relevâncias para a discussão do tema.

Trauma cardíaco penetrante

1 2Paula Cabral Rebouças , Carlos José Mota de Lima , 
3 4Danielli Oliveira Lino , Ana Carolina Brito de Alcantara .
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3. Revisão de Literatura

Avaliação do Trauma

          O trauma cardíaco aberto tem como principais causas o ferimento por arma branca e 
4arma de fogo . A utilização do exame físico do paciente como guia de identificação do orifício de lesão 

de entrada e de saída torácica é um importante critério usado para aventar suspeita clínica e 
5

mecanismo de lesão cardíaca . 

Historicamente, as lesões cardíacas eram suspeitadas quando identificava-se lesão 
penetrante na "caixa cardíaca"(figura 1) estrutura definida como região anterior do tórax, delimitada 
superiormente pelas clavículas, lateralmente pelas linhas hemiclaviculares e inferiormente por uma 

4,5,6,7linha entre os pontos onde as linhas hemiclaviculares interligam as margens costais .  Alguns 
autores ampliam a definição da caixa, incluindo feridas de entrada posterior ou com uma projeção no 

5tórax posterior .

 Embora os ferimentos dentro da caixa cardíaca devam aumentar a suspeita de lesão 
8cardíaca, sua ausência não exclui a lesão, particularmente para ferimentos por arma de fogo .

Quando compara-se a  localização da ferida externa e a lesão cardíaca, as lesões por arma 
9branca são mais previsíveis, tendo em vista que uma faca tem um comprimento fixo .Em 

contrapartida, o ferimento por arma de fogo comumente resulta em maior penetração e pode ter 
trajeto que transfixe o coração, assim, sendo mais importante do que a localização do ferimento 

5,8
externo em si .Em comparação aos ferimentos por arma branca, os pacientes com ferimentos por 
arma de fogo resultaram em lesões mais graves em outras estruturas e órgãos torácicos, 

4,8
apresentando  maior  taxa de mortalidade .

A lesão cardíaca pode variar desde lesões pericárdicas, rupturas da parede livre do coração, 
comprometimento intracavitário e alterações valvares, até lesões coronarianas até alterações do 
sistema de condução. As estruturas mais acometidas são os ventrículos, principalmente o direito, 

4que está envolvido em metade dos casos .

Figura 1: representação da "caixa cardíaca". Fonte: Blunt and Penetrating Cardiac 
                Trauma. Surgical Clinics of North America, 97(5), 1065–1076. 
                doi:10.1016/j.suc.2017.06.012
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Apresentação Clínica:

A apresentação clínica varia desde assintomáticos até situações de iminente risco à vida, 
como choque circulatório e parada cardiorrespiratória4. São descritas três síndromes principais 
associadas ao trauma cardíaco penetrante: hemorragia, tamponamento cardíaco e insuficiência 

1cardíaca . As  manifestações menos comuns são hemotórax, infarto do miocárdio, arritmias, 
3disfunção valvar e embolização do projétil .

A maioria dos pacientes apresentam-se no departamento de trauma com  lesão 
exsanguinante ou tamponamento cardíaco. O quadro clínico, na maioria desses casos, é 
representado por sinais inespecíficos de choque, taquicardia, taquipneia, hipotensão, diaforese, 

3
extremidades frias e agitação .

O tamponamento é um fator de risco independente para a sobrevivência de lesões cardíacas 
1,6,7,9,10,11penetrantes, sendo uma das principais causas de mortalidade nesses pacientes . A 

apresentação clínica é através da clássica tríade de Beck ( hipotensão, bulhas cardíacas abafadas e 
turgência jugular), porém, vista apenas em uma minoria dos casos, pois, na maior parte dos 

3,4
atendimentos, o paciente encontra-se instável hemodinamicamente .

4. Diagnóstico

A avaliação dos pacientes com trauma penetrante cardíaco baseia-se no algoritmo do trauma 
do manejo da  lesão torácica contusa ou penetrante, com suspeita de lesão cardíaca. A abordagem 
inicial é definida pelos protocolos do programa Advanced Trauma Life Support (ATLS), estabelecido 

3
pelo American College of Surgeons Committee on Trauma .

A abordagem diagnóstica do trauma penetrante cardíaco inicia-se com a determinação de 
12

três fatores inter-relacionados: estabilidade hemodinâmica, mecanismo e localização da ferida  . 

Classificando os pacientes através da estabilidade hemodinâmica, podemos dividi-los em 
estáveis e instáveis. Nos pacientes instáveis, a investigação diagnóstica é incorporada à intervenção 

12cirúrgica com intenção terapêutica imediata, como a realização de esternotomia , toracotomia na 
3sala de emergência ou de laparotomia exploradora .

As lesões localizadas no porção anterior do tórax, entre as linhas hemiclaviculares, estão 
associadas a possíveis lesões nos grandes vasos ou lesões cardíacas, e possuem melhor acesso 
via esternotomia.  Nesse contexto, a incisão por toracotomia ântero-lateral com extensão através da 

12
linha média, é preferida por muitos cirurgiões . 

Pacientes estáveis hemodinamicamente, porém com lesão penetrante no tórax,  são 
classicamente avaliados com realização de uma radiografia de tórax (RxT) e ultrassom (US), com 

3intervenção adicional dependendo dos seus resultados . Nesses casos, a realização de tomografia 
(TC) também é segura e possibilita a identificação do trajeto da lesão e caracterização de potenciais 

7,13estruturas lesadas .

Além disso, a realização de janela pericárdica subxifóide (JPS) é uma ferramenta diagnóstica 
da lesão cardíaca nos pacientes estáveis, porém, sua utilização vem sendo substituída pelo uso do 
US. A sua realização na sala de emergência é indicada diante de casos onde o US possui resultados 

14
inconclusivos ou está indisponível no serviço . 

A realização de exames complementares nos pacientes hemodinamicamente estáveis está 
exemplificada no algoritmo 1.
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Nestes pacientes, inicialmente realiza-se de uma radiografia de tórax ereto, se possível, 
eletrocardiograma e US. Não há consenso sobre a quantidade específica de líquido que exclua com 
segurança a presença de lesão cardíaca, portanto, a presença de qualquer líquido no saco 
pericárdico deve ser considerada como um resultado positivo. 

Quando o US é positivo, podemos prosseguir o atendimento realizando janela pericárdica 
subxifóide. Se o resultado do US for inconclusivo, temos como possibilidade a realização de 
exploração por JPS ou TC do tórax. Caso o US seja negativo, deve-se  avaliar a presença 
concomitante de hemotórax. Se hemotórax associado, deve-se realizar tomografia 
computadorizada de tórax ou o US repetido em 24 horas. O paciente com resultado negativo de US e 
ausência de hemotórax, de pneumopericárdio ou suspeita clínica de lesão cardíaca estará apto para 
alta hospitalar.

Caso o US tenha resultado negativo, porém com suspeita clínica de lesão devido à presença 
de ondas J no eletrocardiograma ou radiografia de tórax alterado, deve-se realizar uma TC de tórax 
ou US deve ser repetido em 24 horas.

Quando identificado pneumopericárdio na radiografia de tórax, US ou tomografia, indica-se a 
15exploração JPS .

Em relação ao RxT, é um exame padrão na abordagem dos pacientes com trauma torácico. 
De acordo com as recomendações do ATLS, o RxT é utilizado em pacientes estáveis e instáveis, 
sendo necessária a disponibilidade acessível de tal método na sala de emergência. Sua principal 
função é reconhecer rapidamente pneumotórax, hemotórax e áreas de tensão, compondo a 
avaliação ABC da abordagem primária do trauma. Além disso, permite avaliações adicionais do 

3mediastino, do componente ósseo, de estimar as trajetórias do projétil .

Já quando falamos de US, um exame fundamental no diagnóstico e determinação para 
gerenciamento adicional de lesão cardíaca durante a avaliação inicial [3].

Algoritmo 1: recomendação sobre o manejo dos pacientes com trauma cardíaco. Algoritmo adaptado: Goldstein, Adam 
Lee MD; Soffer, Dror MD Trauma to the heart: A review of presentation, diagnosis, and treatment, Journal of 
Trauma and Acute Care Surgery: November 2017 - Volume 83 - Issue 5 - p 911-916 doi: 
10.1097/TA.0000000000001667
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A ultrassonografia avalia a presença de líquido em quatro compartimentos, identificadas 
como os quatro Ps: (1) pericárdio; (2) peri-hepático; (3) periesplênico; e (4) pélvico [16].

 Avaliação feita pelo US, é um método que identifica e quantifica o líquido pericárdico e sua 
possível repercussão hemodinâmica. Possibilita detectar, também, corpos estranhos , 

4pseudoaneurismas, shunts e lesões valvares .

Alguns autores identificam US e ecocardiografia (ECO) como as melhores modalidades não 
14

invasivas para triagem de lesão cardíaca penetrante , com 79% de sensibilidade e 92% de 
especificidade para detectar lesões cardíacas penetrantes ocultas em pacientes 

17
hemodinamicamente estáveis com trauma torácico penetrante . Contudo, já foi documentado, em 
alguns estudos, que os mesmos podem ser negativos, principalmente quando associados à 

14 16
hemotórax esquerdo  . Nestes casos, um segundo teste diagnóstico deve ser realizado .

Já em relação à TC, é um exame útil na avaliação dos pacientes com lesões cardíacas que se 
apresentam hemodinamicamente estáveis. A identificação de lesão cardíaca penetrante pela 
tomografia é possível pela presença de hemopericárdio, pneumopericárdio, corpos estranhos 
intracardíacos ou extravasamento de contraste das câmaras cardíacas ou artéria coronárias. A 

3
presença de hemopericárdio, pneumopericárdio , hemotórax com trajeto próximo ao coração, 
fragmentos balísticos retidos, hemomediastino ou pneumomediastino tem alta especificidade para 

7
lesão cardíaca .

Esse método possui sensibilidade de 76,9%, especificidade de 99,7%, valor preditivo positivo 
18de 90,9% e valor preditivo negativo de 99,1% . 

Um fato interessante é que a TC, quando  realizada em pacientes estáveis, após trauma 
3penetrante cardíaco, não se mostrou mais útil ou necessária quando comparada com US .Na 

presença de derrame pericárdico visto por ultrassom, a conduta cirúrgica deve ser imediata, sem 
demais métodos confirmatórios.

Por fim, em relação ao eletrocardiograma (ECG), sabe-se que sua importância diagnóstica é 
3

mais estabelecida no trauma cardíaco contuso , sendo sua utilização como ferramenta diagnóstica 
14

nos traumas cardíacos penetrantes .

14
Estudos prospectivos  avaliaram a onda J (deflexão positiva imediatamente após o complexo 

QRS - figura 2)  como um sinal de lesão cardíaca oculta. 

Figura 2: seta exemplificando onda J. Imagem extraída do artigo: Nicol AJ, Navsaria 
PH. The J-wave: a new electrocardiographic sign of an occult cardiac 
injury. Injury. 2014 Jan;45(1):112-5. doi: 10.1016/j.injury.2013.06.015. 
Epub 2013 Jul 12. PMID: 23856630.
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Neste estudo, a presença da onda J configurou como  marcador sensível, mas não 
específico, de hemopericárdio (sensibilidade de 43,7%,mas com uma especificidade de 84,6% 

3,14(p<0,001)), com valor preditivo positivo de 91% .A presença de onda J é altamente sugestiva de 
lesão cardíaca oculta, devendo exigir atenção e monitoramento, independentemente do achado de 

14imagem negativo .

No subconjunto de pacientes em que o ultrassom foi negativo para derrame pericárdico, e que 
possuíam hemotórax associado, as ondas J foram identificadas em 43%, sendo o hemopericárdio 
posteriormente diagnosticado pela janela subxifóide. Com isso,  paciente com presença de uma 
onda J no ECG, mesmo com ultrassom FAST negativo, necessita de novas investigações antes de 

14
alta para excluir lesões cardíacas .

Por fim, o acompanhamento dos pacientes após correção cirúrgica da lesão cardíaca 
7concentra-se em avaliar possíveis sequelas ou lesões residuais cardíacas . Para isso, 

classicamente, realizavam-se exames complementares como ECG, dosagem seriada de 
19marcadores de necrose miocárdica, ecocardiograma, cintilografia ou cateterismo cardíaco . 

Contudo, a utilização do ecocardiograma vem ganhando maior importância devido sua elevada 
1capacidade de detectar as anormalidades cardíacas residuais de forma não invasiva , sendo o 

7
método preferível atualmente .

7
    Com o ecocardiograma é possível avaliar a função ventricular pós-operatório , as 

complicações e sequelas cardíacas como pseudoaneurisma, embolia de projétil, defeito septo 
20

interventricular, derrame pericárdico, lesão valvar, fístula aorto-pulmonar e aorto-cava , além de 
19trombos intracavitários .

A incidência de complicações pós-operatórias após o avanço no diagnóstico e nos cuidados 
7pré e intra hospitalar dos pacientes com lesões cardíacas são desconhecidas   até o momento. Com 

relação às sequelas de trauma cardíaco penetrante, numerosos estudos relataram lesões 
intracardíacas residuais em 4% a 56% dos casos, sendo estas identificadas com utilização de uma 

2 20
combinação de ECG, ecocardiograma e cateterismo . Um estudo relevante  avaliou complicações 
após o reparo cardíaco, relatando quase 50% de complicações, sendo o defeito do septo ventricular 

20
(CIV) a mais comum  . Em outro estudo, as sequelas foram identificadas em quase 30%. Neste 

19
estudo, a taxa de reabordagem aconteceu em 20% dos pacientes sintomáticos  .

A comunicação interventricular traumática é incomum, com prevalência em torno de 3% a 
2014%. O acompanhamento dessas lesões é conservador, caso os pacientes sejam assintomáticos .

    Os pacientes que foram submetidos à correção de lesão cardíaca podem desenvolver 
arritmias e distúrbiosde condução, contudo, estas complicações são incomuns. A identificação 

20
rápida e o tratamento são essenciais para a sobrevivência . Uma série de 29 pacientes identificou 
que a arritmia refratária foi uma causa significativa de mortalidade intra -  operatória, sendo a maioria  
taquiarritmias ventriculares, sendo identificado bloqueio atrioventricular total em apenas em 1 

21
paciente .

Os primeiros sinais de lesão do sistema de condução aparecem no intra-operatório, sendo 
identificado hipotensão persistente, apesar do adequado controle de sangramento cardíaco. 
Portanto, caso haja hipotensão e bradicardia persistente após adequado controle hemorrágico e 
ressuscitação volêmica,  deve levantar a suspeita de lesão do sistema de condução, devendo indicar 
instalação de marcapasso provisório. Na maioria dos pacientes, o bloqueio  teve resolução 
espontânea dentro de 72 horas.
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As lesões do sistema de condução possuem relação com a comunicação interventricular, e a 
presença de lesão no sistema de condução pode ser indicativo para realização de um 
ecocardiograma transesofágico intraoperatório ou ecocardiograma transtorácico pós-operatório 

20imediato .

5. Conclusão

    A lesão cardíaca penetrante é um desafio clínico e com ampla variedade da gravidade de 
apresentação dos pacientes. Com isso, é  necessário alto índice de suspeição, além d identificação 
precoce e tratamento eficaz para redução da mortalidade desses pacientes. Atualmente, com a 
utilização de exames complementares, principalmente, com a utilização do US FAST no 
departamento de emergência, conseguiu-se otimizar a avaliação e, consequentemente, o 
tratamento definitivo desses pacientes, além de permitir a avaliação de lesões residuais e sequelas 
pós-operatórias.  
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1. Introdução

 O Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) é uma condição clínica de destaque, sobretudo do 
ponto de vista de morbimortalidade, trata-se da principal causa de morte no Brasil e no mundo. 
Anualmente, aproximadamente 660 mil pacientes são acometidos por novo IAM, destes, 50% 
morrem antes mesmo do atendimento hospitalar (ANTMAN et al.,2020).

 Do ponto de vista fisiopatológico do IAM, o principal determinante de lesão miocárdica 
é a ruptura ou erosão de uma placa aterosclerótica vulnerável, seguida da exposição do seu 
conteúdo e trombogênese intraluminal. Entretanto, há outros mecanismos, embora raros, como, por 
exemplo, o desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio (espasmo coronariano, embolismo 
coronariano, bradiarritmia sustentada, choque), condições cardíacas não isquêmicas (miocardites, 
síndrome Takotsubo, procedimentos de revascularização miocárdica), e condições sistêmicas 
(sepse, embolia pulmonar, amiloidose, sarcoidose, agentes quimioterápicos) (NICOLAU et al., 2021; 
AGUIAR et al., 2008). 

 A seguir, será descrito e discutido o caso de uma paciente jovem, portadora de 
valvopatia mitral e fibrilação atrial que deu entrada no serviço de urgência e emergência com quadro 
de Infarto Agudo do Miocárdio secundário a embolismo coronariano, apesar do uso rotineiro de 
anticoagulante oral.

2. Relato de Caso

 Paciente L.S.S., 48 anos, parda, sexo feminino, deu entrada em uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) por quadro de dor torácica anginosa iniciada há cinco horas do 
atendimento. Relatava história de importante dor precordial em aperto (EVN 10/10) desencadeada 
mesmo em repouso, sem fatores atenuantes. Realizado eletrocardiograma com evidência de 
supradesnivelamento do segmento ST de parede inferior com ritmo de fibrilação atrial. Paciente foi 
conduzida como síndrome coronariana com supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST), 
feito estabilização inicial, ataque de AAS com 300mg, clopidogrel 300mg, analgesia, com melhora 
parcial dos sintomas, e acionado Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para 
transferência em vaga zero para referência cardiológica.

 Apresentava histórico de valvoplastia mitral prévia, realizada há nove anos, por 
doença valvar reumática, e fibrilação atrial. Vinha, desde então, com uso regular de anticoagulante 
oral (varfarina 5mg/dia, cinco vezes por semana), com bom controle do INR (International 
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Normalized Ratio), segundo informações da paciente. Os marcadores bioquímicos de necrose 
miocárdica encontravam-se elevadas com Troponina 3559 mg/dl e CK-MB 207,4 mg/dl. 
Imediatamente, foi adicionado anticoagulação plena com enoxaparina, betabloqueador e mantidos 
aspirina e clopidogrel.

 Nesta ocasião, submetida a cineangiocoronariografia, documentou-se oclusão de 
100% em terço distal da Descendente Posterior (DP) e Ventricular Posterior (VP), aspecto de trombo 
e compatíveis com embolização (Figura 1). Ecocardiograma Transtorácico (ETT) mostrou 
importante aumento de átrio esquerdo (VIAE = 70 ml/m2) e átrio direito (VIAE = 57ml/m2), acinesia 
de parede inferior e hipocinesia de parede septal inferior do ventrículo esquerdo. Além de valva mitral 
com sinais de plastia e insuficiência mitral excêntrica importante.

 Paciente evoluiu clinicamente estável, assintomática após terapia medicamentosa. 
Optou-se pelo tratamento clínico conservador, reiniciada varfarina, com INR em torno de 3,11. Dada 
alta hospitalar no quinto dia após o infarto com proposta de retorno ambulatorial para programação 
cirúrgica eletiva da insuficiência mitral importante.

3. Discussão

 O risco global de eventos tromboembólicos na população com baixo risco 
cardiovascular permanece em torno de 1% ao ano (NICOLAU et al., 2021). Entretanto, este cenário 
se modifica na presença de doença valvar e fibrilação atrial, destaca-se o Acidente Vascular 
Encefálico (AVE) como evento tromboembólico de maior significância e, em menor evidência, a 
embolia coronariana (TARASOUTCHI et al., 2020; MAGALHÃES et al., 2016; GODOY et al., 2005). 

 No caso exposto, a paciente era portadora valvopatia mitral reumática com presença 
de complicador, a fibrilação atrial. Vinha em uso de varfarina e mantinha INR na faixa entre 2,0 e 3,0, 
não apresentava prótese valvar e nem condições de hipercoagulabilidade, contudo, ainda assim 
complicou com IAM por embolização coronariana.

Figura 1. Imagem da cineangiocoronariografia evidenciando a 
coronária direita com seus ramos distais, descendente posterior e 
ventricular posterior, ocluídas.
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 A cineangiocoronariografia demonstrou oclusão com trombo distal, compatível com 
êmbolos, em 100% da DP e VP, as artérias coronárias não possuíam lesões ateroscleróticas. A 
oclusão total já se associava com alterações da contratilidade segmentar em parede inferior e septal 
inferior do ventrículo esquerdo no ETT.

 A paciente foi conduzida com tratamento clínico conservador, porém, como 
apresentou evento cardioembólico na vigência de INR entre 2,0 e 3,0, é preconizado reajuste da 
dose na warfarina com alvo entre 2,5 e 3,5 (TARASOUTCHI et al., 2020). 

4. Referências Bibliográficas

1. ANTMAN, Elliot m. et.al. Infarto agudo 
do miocárdio com elevação do segmento ST. In: 
JAMESON, J. Larry, et.al. Medicina Interna De Harrison. 
20.ed. Porto Alegre: Amgh. Cap.269. p.6711-6759.

2. AGUIAR, Marco Antonio et al. Infarto 
agudo do miocárdio causado por embolia coronariana 
em paciente portador de protese mecânica aórtica. Rev 
Bras Ecocardiogr Imagem Cardiovasc, [s. l], v. 1, n. 22, 
p. 57-60, 22 out. 2008.

3. GODOY, Moacir Fernandes et al. 
Embolia múltipla simultânea das artérias coronárias 
direita e esquerda. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, 
[S.L.], v. 84, n. 3, p. 279-280, mar. 2005. FapUNIFESP 
(Sc iELO) .  h t tp : / /dx .do i .o rg /10 .1590 /s0066-
782x2005000300018.

4. MAGALHÃES, Lp et al. II Diretrizes 
Brasileiras de Fibrilação Atrial. Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia, [S.L.], v. 106, n. 4, p. 1-22, 2016. Sociedade 
Brasileira de Cardiologia. http://dx.doi.org/10.5935 
/abc.20160055.

5. NICOLAU, José Carlos et al. Diretrizes 
da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre Angina 
Instável e Infarto Agudo do Miocárdio sem 
Supradesnível do Segmento ST – 2021. Arquivos 
Brasileiros de Cardiologia, [S.L.], v. 117, n. 1, p. 181-264, 
jul. 2021. Sociedade Brasileira de Cardiologia. 
http://dx.doi.org/10.36660/abc.20210180.

6. TARASOUTCHI ,  F lav io  e t  a l .  
Atualização das Diretrizes Brasileiras de Valvopatias – 
2020. Arquivos Brasileiros de Cardiologia, [S.L.], v. 115, 
n. 4, p. 720-775, out. 2020. Sociedade Brasileira de 
Cardiologia. http://dx.doi.org/10.36660/abc.20201047.

ESTUDO DE CASOSBC / CE | Ano XIX | Abril 2022



49

DIRETORIA BIÊNIO 2022/2023

Presidente: Almino Cavalcante Rocha Neto

Vice-Presidente: Nilson de Moura Fé Filho

Diretor Administrativo: Ulysses Vieira Cabral

Diretor Científico: Gentil Barreira de Aguiar Filho

Diretor de Comunicação: Maria Tereza Sá Leitão Ramos Borges

Diretor Financeiro: José Ronaldo Mont’Alverne Filho

Diretor de Qualidade Assistencial: Augusto Celso de Araújo Lopes Júnior

Diretor Representativo do FUNCOR: Isabela Thomaz Takakura Guedes

Conselho Fiscal

Efetivos
Sandro Salgueiro Rodrigues

Ricardo Pereira Silva

Márcia Maria Sales Gonçalves

Suplentes
Francisco Thiago Tomaz de Sousa

Christiane Bezerra Rocha Liberato

Ricardo Paulo de Sousa Rocha



50 53


