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A revista da sociedade de Cardiologia do estado de 
são Paulo (rev soc Cardiol estado de são Paulo) é o órgão 
oficial de divulgação da Sociedade de Cardiologia do Estado 
de São Paulo (SOCESP). Trata-se de uma publicação trimes-
tral, com previsão de 120 páginas por edição, e indexada no 
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências 
da Saúde) e no Latindex (Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal). 

Cada edição abrangerá dois temas distintos, seleciona-
dos a critério da Diretoria de Publicações. Cada tema incluirá 
no máximo seis artigos. Em todas as edições serão convidados 
dois editores, um para cada tema. Editores convidados e autores 
devem adequar os artigos às Normas para Publicação, evitando-
se prejuízo às fases de produção editorial e de produção gráfica. 

1 dados Gerais Para PreParo do artiGo 
A revista da sociedade de Cardiologia do estado de 

são Paulo adota as Normas de Vancouver (Uniform Require-
ments for Manuscript Submitted to Biomedical Journals – revi-
são em julho/2010), organizadas pelo International Committee 
of Medical Journal Editors: “Vancouver Style” (http://www.
nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 
1.1 Cada artigo deverá ter até 20 páginas, incluindo as referên-

cias,  respeitando a configuração de página padrão (2,5 cm 
nas lateraisda página  e 3,5 cm nas bordas superior e infe-
rior), e deverá ser digitado em Times  New Roman, tamanho 
10, e espaçamentoentre linhas de 1,5. Poderão ser  inseridas 
até 4 ilustrações, considerando figuras, fotografias, gráficos 
e/ou  tabelas, e até 50 referências. As exceções serão ana-
lisadas pelos editores. 

1.2 O uso de abreviaturas, mesmo as consagradas, deverá ser 
evitado. 
1.3 O texto deverá ser digitado sem formatações especiais. 
1.4 As tabelas deverão ser digitadas no mesmo processador/

editor de texto utilizado para o restante do texto. Não serão 
aceitas tabelas enviadas como imagem. 

2 seQUênCia da disPosiÇÃo do teXto 
Somente serão considerados aptos à produção editorial 

os artigos que se enquadrarem nas Normas para Publicação aqui 
apresentadas, respeitando a seguinte disposição: 
2.1 Primeira página 

-Título do artigo em português. 
-Nome(s) do(s) autor(es) por extenso. 
-Instituição(ões) a que cada autor pertence. 
-Nome do autor responsável pela correspondência e 

endereço completo, incluindo endereço eletrônico. 
2.2 Segunda página 

-Resumo: até 250 palavras. 
-Descritores: até 5 (obter os termos no “DeCS – Des-

critores em
 Ciências da Saúde”, disponível em: http://decs.bvs.br). 

2.3 Terceira página 
-Título em inglês. 

-Abstract (resumo em inglês): até 250 palavras. 
-Descriptors: até 5 (obter os termos no DeCS – versão 

em inglês). 
2.4 Quarta página e demais 

-Corpo do texto: organizado em intertítulo, subtítulo, 
etc. 

3 estilo e ForMato das reFerênCias 
3.1 As referências devem ser citadas quando efetivamente 

consultadas e numeradas, no corpo do texto, em formato 
sobrescrito, respeitando a ordem de entrada no texto. 

3.2 Incluir até 50 referências relevantes. 
3.3 Exemplos de referências 
Artigo de revista com até 6 autores, citar todos os autores 

Pahl E, Seghal R, Chystolf D, Neches WH, Webb CL, Duffy 
CE. Feasibility of exercise stress echocardiography for the 
follow-up of children with coronary involvement secondary 
to kawasaki. Circulation. 1995;91(1):122-8. 

Artigo de revista com mais de 6 autores, citar os seis primeiros 
autores seguidos de et al. 

Yu CM, Fung JW, Zhang Q, Chan Ck, Chan YS, Lin H, 
et al. Tissue Doppler imaging is supervisor to strain rate 
imaging and prost systolic shortening on the prediction of 
reverse remodeling is both ischemics and nonischemics 
heart failure after cardiac resynchronization therapy. Cir-
culation. 2004;110(1):68-79. 

Instituição como autor 
The Cardiac Society of Australia and New Zeland. Clinical 
exercise stress testing: safety and performance guidelines. 
Med J Aust. 1996;164(5):282-4. 

Sem indicação de autoria 
Cancer in South Africa [editorial]. S Afr Med J. 

1994;84(12):15. 
Volume com suplemento 

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcino-
genicity and occupational lung cancer. Environ Health 
Prospect. 1994;102 Suppl 1:275-82. 

Livro 
Murray PR, Rosenthal kS, kobayashi GS, Pfaller MA. 
Medical microbiology. 4

th 
ed. Saint Louis: Mosby; 2002. 

Capítulo de livro 
Mylek WY. Endothelium and its properties. In: Clark BL 
Jr, editor. New frontiers in surgery. New York: McGraw 
Hill; 1998. 
p. 55-64. 

Monografias, dissertações e teses 
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone sur-
vey of Hispanic Americans [dissertation]. Mount Pleasant 
(MI): Central Michigan University; 2002. Takemura Ck. 
Correlação das variáveis geométricas de lesões coronárias 
com achados ultra-sonográficas [tese]. São Paulo: Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo; 2003. 

Eventos 
Christensen S, Oppacher F. An analysis of koza’s compu-
tational effort statistic for genetic programming. In: Foster 
JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Ge-
netic programming, EuroGP 2002: Proceedings of the 5th 
European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 
3-5; kinsdale, Ireland, Berlin: Springer; 2002. p. 182-91. 

NORMAS PARA PUBLICAçÃO DE ARTIGOS NA

REVISTA DA SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO
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Material eletrônico 
- Consultas na Internet: 
Ministério da Saúde [homepage]. Secretaria Executiva. 
Datasus. Informações de Saúde. Morbidade e informações 
epidemiológicas [citado 2000 maio 10]. Disponível em: 
http://www.datasus.gov.br. Sabroza PC. Globalização e 
saúde: impacto nos perfis epidemiológicos das populações. 
In: 4

o 
Congresso Brasileiro de Epidemiologia [on line]; 1998 

Ago 1-5; Rio de Janeiro. Anais eletrônicos. Rio de Janeiro: 
ABRASCO; 1998 [citado 1999 jan 17]. Disponível em: 
http://www.abrasco.br/epirio98. 
- Jornal: 
Novo remédio ajuda a deixar o hábito de fumar. O Globo, 
Rio de Janeiro [jornal on line]. 1999 maio 17 [citado 1999 
ago 17]. Disponível em: http://www.oglobo.com.br. 
- revIsta: 
Morse SS. Factors in the emergence of infections diseases. 
Emerg Infect Dis. 1995;1(1):e10-e23. [cited 1996 Jun 5]. 
Available from: http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm. 
- lIvro: 
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996 [cited 1999 May 27]. Available from: 
http://www.sinuses.com/postsurg.htm. 
- Capítulo de lIvro quando o autor do Capítulo é o mesmo 
autor do lIvro: 
Tichenor WS. Sinusitis: treatment plan that works for 
asthma and allergies too. New York: Health On The Net 
Foundation; 1996. p. e31-e43. [cited 1999 May 27]. Avai-
lable from: http://www.sinuses.com/postsurg.htm. 
- tese (lIvro no todo): 
Lourenço LG. Relação entre a contagem de microdensidade 
vasal tumoral e o prognóstico do adenocarcinoma gástrico 
operado [tese on line]. São Paulo: Universidade Federal 
de São Paulo; 1999 [citado 1999 jun 10]. Disponível em: 
http://www.epm.br/cirurgia/gastro/laercio. 

4 taBelas e FiGUras 
4.1 Tabelas 

As tabelas devem ser inseridas apenas quando necessário 
para a efetiva compreensão do trabalho, não devem ser 
redundantes (repetindo informações já mencionadas no 
corpo do texto), e devem ser numeradas por ordem de 
citação. Devem ser apresentadas em páginas separadas, no 
mesmo arquivo do texto, depois das referências, digitadas 
em Word e configuradas em espaço duplo, sem linhas de 

grade. Devem ser numeradas em numeral arábico e o título 
(enunciado) deve ser conciso. Os marcadores de rodapé 
devem obedecer à seguinte ordem: *, †, ‡, §, #, **. As abre-
viações utilizadas devem ser definidas no rodapé da tabela. 

4.2 Figuras 
As figuras devem ser submetidas em alta resolução 
(mínimo de 300 dpi e 1000px de largura) e enviadas em 
formato JPEG. As legendas das figuras devem constar em 
páginas separadas, após as tabelas, e permitir sua perfeita 
compreensão, independentemente do texto. 
Siglas e abreviações usadas nas figuras devem ser explici-
tadas nas legendas. 

5 enVio do Material 
O artigo completo, compreendendo texto, figuras/fotos/

gráficos e tabelas, deverá ser enviado unicamente via Internet 
para o e-mail do editor responsável pelo tema para o qual o 
autor foi convidado a escrever. O artigo deverá ser acompa-
nhado por uma carta de submissão, em PDF, contendo uma 
declaração do autor de que todos os coautores estão de acordo 
com o conteúdo expresso no trabalho, explicitando a presença 
ou não de conflito de interesses e a inexistência de problema 
ético relacionado. 

atenção: Solicitamos aos autores a elaboração de um 
teste de múltipla escolha relativo ao assunto abordado em 
seus respectivos artigos. Esse material será disponibilizado no 
website www.socesp.org.br, como contribuição ao programa 
de educação médica continuada destinado a nossos leitores. 

6 direitos aUtorais 
Após o aceite do artigo e previamente à publicação, os 

autores deverão encaminhar à SOCESP (socesp@socesp.org.
br), em PDF, a seguinte declaração escrita e assinada, inclusive 
pelos coautores: 

O(s) autor(es) abaixo assinado(s) transfere(m) todos 
os direitos autorais do artigo (título do artigo) à revista da 
sociedade de Cardiologia do estado de são Paulo. O(s) 
signatário(s) garante(m) que o artigo não infringe os direitos 
autorais ou qualquer outro direito de propriedade de terceiros, 
e confirma(m) que sua versão final foi revista e aprovada por 
ele(s). 

Todos os artigos publicados tornam-se propriedade per-
manente da revista da sociedade de Cardiologia do estado 
de são Paulo e não podem ser publicados sem o consentimento 
por escrito da Diretoria de Publicações. 
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CARTA DO EDITOR CONVIDADO

Cardiomiopatias e doenças do pericárdio

Nesta oportunidade abordaremos o tema CARDIOMIOPATIAS E DOENÇAS DO PERICÁRDIO, 
assunto de grande relevância e com amplos horizontes de pesquisa. Para tal, convidamos colegas de reco-
nhecida experiência nos diversos aspectos aqui estudados e que atuam em  centros de  cardiologia de renome 
nacional e internacional.

Iniciaremos com a conceituação e classificação das cardiomiopatias, analisando basicamente as duas 
últimas publicações, a europeia e norte-americana, com suas concordâncias e controvérsias, propiciando ao 
leitor um juízo crítico e a decisão da que mais lhe pareça adequada.

O segundo tema versa sobre as cardiomiopatias dilatadas, de alta prevalência, múltiplas etiologias, 
mas que ainda apresentam grande dificuldade na investigação causal. São expostas também as diferentes 
abordagens de investigação e terapêuticas, do tratamento farmacológico ao transplante de coração, com seus 
resultados e perspectivas.

A seguir, estudaremos as cardiomiopatias restritivas, com seus aspectos fisiopatológicos, abordagem 
diagnóstica e etiológica, muitas vezes inconclusiva. A insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada 
que ocorre neste grupo de enfermidades é, em muitas ocasiões, de difícil definição e abordagem terapêutica, 
haja vista a carência de grandes estudos sobre este tema.

A cardiomiopatia hipertrófica, doença com múltiplas apresentações fenotípicas que levam a grande 
variedade de quadros clínicos e de gravidade igualmente variada é abordada sob seus aspectos etiológicos, 
fisiopatológicos e terapêuticos, envolvendo o uso de medicamentos e procedimentos invasivos, como a 
alcoolização de artéria septal e miectomia.  Como é a causa da maioria das mortes súbitas em jovens e em 
atletas, esta temível ocorrência é avaliada com seus aspectos previsíveis de risco e as indicações para o 
implante de cárdio-desfibriladores.

Outro assunto a ser considerado envolve as pericardites agudas e crônicas, muitas vezes subdiagnos-
ticadas e seguramente mais prevalentes. Seu diagnóstico clínico e complementar é abordado, tanto nos casos 
agudos, com quadros muitas vezes benignos, mas que podem evoluir para grandes derrames pericárdicos e 
tamponamento, necessitando de intervenção urgente, como quando da cronicidade, que pode evoluir para a 
constrição e indicação de pericardiectomia.

Finalmente, teremos o estudo dos tumores de pericárdio, situação não muito prevalente mas que 
tem no diagnóstico precoce e preciso o segredo do êxito terapêutico, quer seja cirúrgico simplesmente ou 
associado a terapêutica antineoplásica.

Esperamos que esta leitura seja extremamente proveitosa a todos e agradecemos  aos colaboradores 
que emprestaram sua experiência e conhecimento na abordagem destes temas, contribuindo de maneira 
significativa para esta edição.

Boa leitura,

Abílio Augusto Fragata Filho
Editor Convidado
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Cardiomiopatias compõem um grupo heterogêneo de doenças 
do músculo cardíaco vinculadas a múltiplas etiologias e uma 
variedade de expressões fenotípicas.
Em 1995, a Organização Mundial de Saúde as definiu como sendo 
“doenças do miocárdio associadas com disfunção cardíaca”, e 
classificadas em: dilatada, hipertrófica, restritiva e cardiomiopatia 
arritmogênica do ventrículo direito.
Um comitê de especialistas da American Heart Association (AHA) 
em 2006 conceituou que as cardiomiopatias compreendem um 
“grupo heterogêneo de doenças do miocárdio associadas com 
disfunção mecânica e/ou elétrica, e que usualmente (mas não inva-
riavelmente) exibem dilatação ou hipertrofia ventriculares inapro-
priadas”, e são devido a uma variedade de causas, frequentemente 
genéticas. Foram divididas em 2 tipos: primárias e secundárias 
(Tabela 1). Foi incluída ainda uma importante subcaracterização 
das cardiomiopatias primárias, dividida em 3 grupos principais: 
genético, misto e adquirido (Tabela 2).
Em 2007, um posicionamento do comitê europeu mudou a con-
ceituação: uma afecção miocárdica na qual o músculo cardíaco é 
funcionalmente e estruturalmente anormal, em ausência de doença 
coronariana, hipertensão arterial, doença valvular, defeito cardí-
aco congênito, suficiente para causar a anormalidade miocárdica 
observada. Foram agrupadas em 5 tipos, de acordo com fenótipos 
morfológicos e funcionais específicos: Dilatada, Hipertrófica, 
Restritiva, Arritmogênica do ventrículo direito, e um grupo de 
cardiomiopatias não classificadas. Cada fenótipo por sua vez foi 
subclassificado em formas familiar e não familiar, em uma ten-
tativa de enfatizar o determinante genético das cardiomiopatias e 
orientar os testes diagnósticos (incluindo pesquisa de mutações 
específicas, quando indicado). Essas, por sua vez, foram subdivi-
didas em idiopática (sem causa identificável), e adquirida, quando 
a disfunção ventricular aparece mais como manifestação de uma 
doença do que de um envolvimento intrínseco do músculo.
De modo que atualmente temos 2 classificações (AHA e ESC) 
em que nenhuma proposta parece descrever substancialmente a 
complexidade e heterogeneidade dos diferentes grupos. Embora a 
situação atual por certo seja conflitante, espera-se que os princípios 
em comum de ambas as classificações sejam à base de uma revisão 
conjunta em um futuro não muito distante.

João Carlos FerreIra Braga1, FaBIo vIllaça guImarães FIlho1, alexandre rodrIgues1

CARDIOMIOPATIAS: CONCEITO E CLASSIFICAçÃO

1 Faculdade Estadual de Medicina de Marília – Marília, SP. Serviço de Cardiologia da Santa Casa de Marília – Marília, SP. Endereço para 
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The cardiomyopathies are an important and complex group of 
heart muscle diseases with multiple etiologies and heterogeneous 
phenotypic expression.
The  WHO classification published in 1995  proposed “ Cardio-
myopathies are defined as diseases of the myocardium associated 
with cardiac dysfunction”, and they are classified as dilated, 
hypertrophic, restrictive, and arrhythmogenic right ventricular 
cardiomyopathy. 
In 2006 AHA scientific statement, the original distinction into 
primary and secondary forms was reintroduced. A sub classifica-
tion of cardiomyopathies into familial/genetic and non-familial/
non-genetic was considered of help in orienting towards genetic 
mutational analysis and screening. 
All this was changed in 2007 by ESC, when they clearly stated that 
cardiomyopathy is ‘a myocardial disorder in which heart muscle is 
structurally and functionally abnormal in the absence of coronary 
artery disease, hypertension, valvular disease, and congenital heart 
diseases’. While accepting and reinforcing the idea advanced by 
the AHA statement to separated cardiomyopathies into familial/
genetic and non-familial/non-genetic, the traditional separation 
of primary and secondary (specific) cardiomyopathies was abo-
lished. Basically, five types of cardiomyopathies are recognized 
according to the morphofunctional phenotype (hypertrophic, 
dilated, arrhythmogenic, restrictive, and unclassified), either fa-
milial or non-familial, whether or not the heart is the only target 
of the disease.
Both the AHA and ESC statements are contributions which 
certainly help to clarify this complex field. It is hoped that the 
common principles of both classifications will provide the basis 
for a joint revision in the near future.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(1):2-6
RSCESP (72594)-1905

DEFINITION AND CLASSIFICATION OF CARDIOMyOPATHIES

descriptors: cardiomyopathy, myocardial diseases, 
classification , position statement, myocardiopathies.

descritores: cardiomiopatias, doenças miocárdicas, doenças 
do miocárdio, miocardiopatias. 
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Cardiomiopatias representam um importante e complexo 
grupo de doenças do músculo cardíaco vinculadas a 
múltiplas etiologias e uma variedade de expressões 

fenótipicas.
O termo cardiomiopatia foi introduzido na literatura 

médica por Brigden em 1957, no seu artigo “Uncommon 
myocardial diseases. The non-coronary cardiomyopathies”, 
publicado na revista Lancet, onde discutiu a dificuldade de 
classificação e a diversidade da doença.1

Na descrição inicial o termo foi usado para relatar as 
afecções miocárdicas que não podiam ser explicadas por dis-
túrbios hemodinâmicos (tais como valvulopatias ou hipertensão 
arterial) ou pela presença de doenças sistêmicas.

Historicamente temos visto que periodicamente novas 
definições e classificações formais e sistemáticas têm sido 
patrocinadas por diversas entidades médicas e científicas. A 
margem de alguma confusão, essas novas conceituações têm 
colaborado para uma melhor compreensão do assunto, embora 
passados mais de 50 anos, sua conceituação e classificação 
permanecem, ainda hoje, difíceis e controversas.2

Em 1968 a WHO (Organização Mundial da Saúde) 
definiu cardiomiopatias como “doenças de diferentes e frequen-
temente desconhecidas etiologias nas quais as características 
dominantes são a cardiomegalia e a insuficiência cardíaca”.3

Nessa época uma classificação baseada em alterações 
da estrutura e função foi introduzida de acordo com a apresen-
tação clínica das cardiomiopatias: tipo congestivo, constritivo 
e obstrutivo.

WHO/ISFC INTERNATIONAL SOCIETy AND FEDE-
RATION OF CARDIOLOGy

task Force 1980
Em 1980, a WHO/ISFC Task Force conceituou cardio-

miopatias como sendo “doenças do músculo cardíaco de causa 
desconhecida”, excluindo as alterações miocárdicas decor-
rentes de hipertensão arterial sistêmica e pulmonar, doenças 
valvares, isquêmicas e congênitas.4

No tocante à classificação, o termo “congestivo”, em 
que o diagnóstico era feito com a manifestação dos sintomas 
de insuficiência cardíaca, foi substituído pelo termo “dilatada”.

Em relação ao termo obstrutivo, como a maior apre-
sentação é a hipertrofia ventricular idiopática, passou a ser 
chamado de hipertrófica. De fato, houve uma mudança coerente 
para hipertrófica, pois nem todas as miocardiopatias hipertró-
ficas são fisiopatologicamente obstrutivas e esta, a hipertrofia, 
é uma característica consensual nesse conjunto de pacientes.

O termo constritivo/obliterativo também em função de 
um melhor entendimento morfofuncional foi substituído por 
restritiva, agrupando esse grupo de doenças caracterizadas por 
determinarem uma síndrome fisiopatológica de restrição ao 
enchimento ventricular.

Desse modo, essa classificação das cardiomiopatias em 
três grupos distintos - dilatada, hipertrófica e restritiva - passou 

a ter na época grande aceitação entre a comunidade médica, por 
englobar a maioria das doenças miocárdicas, sendo poucas as 
categorias não preenchidas em nenhum grupo.5

Who/isFC task Force 1995
A descoberta de novas cardiomiopatias, notadamente da 

displasia arritmogênica do ventrículo direito, da cardiomiopatia 
restritiva primária, e do miocárdio não compactado tornou 
compulsória a revisão da classificação de 1980.6

Em 1995, a WHO/ ISFC redefiniu as cardiomiopatias, 
como sendo “doenças do miocárdio associadas com disfunção 
cardíaca”, com o termo disfunção significando ambos, alteração 
mecânica e elétrica.7

Foram classificadas em: cardiomiopatia dilatada, hiper-
trófica, restritiva e cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo 
direito. Miocárdio não compactado foi deixado à margem, 
sendo colocado em um grupo denominado “cardiomiopatias 
não classificadas”.

Nessa nova visão procurou-se incluir todas as doenças 
que afetam o músculo cardíaco, tomando como referência os 
fenótipos estruturais e funcionais.

De modo que no grupo Dilatada foram incluídas as 
doenças caracterizadas basicamente pela presença da falência 
da função sistólica do miocárdio e dilatação das cavidades, 
e que cursam com quadro clínico de insuficiência cardíaca 
progressiva, arritmias, fenômenos tromboembólicos, e morte. 
Correspondem a quase 90% dos casos de cardiomiopatias.

Já o termo Hipertrófica passou a designar doença cardí-
aca primária, genética, de transmissão autossômica dominante 
e caracterizada por hipertrofia ventricular que se manifesta na 
ausência de estímulo hemodinâmico de magnitude suficiente 
para justificar o grau de hipertrofia. Além de hipertrofia, o 
músculo cardíaco exibe usualmente intensa desorganização 
celular e de miofibrilas. Aproximadamente 25% do pacientes 
apresentam gradiente dinâmico de pressão na via de saída do 
ventrículo esquerdo. A expressão fenotípica é extremamente 
heterogênea, desde portadores assintomáticos a indivíduos com 
sintomas incapacitantes e risco de morte súbita.

Cardiomiopatias restritivas têm como achado fisiopato-
lógico principal a disfunção diastólica, as paredes ventriculares 
são excessivamente rígidas e impedem um enchimento ven-
tricular adequado. Isso ocorre em presença de função sistólica 
preservada ou pouco alterada, com os ventrículos geralmente 
de tamanho normal ou discretamente dilatados e os átrios 
aumentados.

Finalmente, a classificação da OMS introduziu um 
quarto fenótipo estrutural e funcional, a cardiomiopatia arritmo-
gênica do ventrículo direito. Caracterizada por ser uma forma 
genética de doença do miocárdio com substituição progressiva 
dos miócitos por tecido adiposo e fibroso, envolvendo, sobre-
tudo, o ventrículo direito. Tem predileção familiar associada 
a genes com penetrância variável e expressão incompleta 
ainda não totalmente identificada. Manifesta-se clinicamente 
por arritmias de origem ventricular direita, que podem causar 
morte súbita, especialmente em jovens.
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Formas secundárias, as quais na classificação de 1980 
foram chamadas de “doenças específicas do músculo cardía-
co”, foram renomeadas como “cardiomiopatias específicas” e 
dentro desse grupo as miocardites foram adicionadas. Segundo 
alguns autores, esse grupo ficou inadequado ao receber também 
as doenças crônicas isquêmicas, valvulares e hipertensivas.

american heart association (aha) 2006
Uma melhor compreensão das cardiomiopatias observa-

da em anos recentes, decorrente principalmente do avanço nos 
métodos diagnósticos colaborando na identificação de várias 
doenças miocárdicas, culminou com uma revisão da tradicional 
classificação da OMS.8,9

Um comitê de especialistas da American Heart Associa-
tion (AHA) publicou em 2006 uma nova definição e proposta 
de classificação das cardiomiopatias, incorporando descobertas 
moleculares e enfatizando o determinante genético nesse grupo 
de doenças.10

No hemisfério norte aproximadamente um terço das 
cardiomiopatias dilatadas é de caráter hereditário e familiar, 
frequentemente associado com alterações de músculo esque-
lético ou neuromusculares.

Cardiomiopatia hipertrófica, do mesmo modo, sabe-se 
hoje que é uma doença de caráter hereditário e familiar, com 
dominância autossômica.

Também uma doença autossômica dominante, a cardio-
miopatia restritiva primária apresenta um comprometimento do 
sarcomero que ocorre devido à mutação genética envolvendo a 
síntese de troponina I. Uma proteína anormal dificulta o relaxa-
mento do miofilamento, concorrendo para a restrição diastólica.

No entendimento atual, também a cardiomiopatia ar-
ritmogênica do ventrículo direito tem determinação genética, 
demonstrando ser uma doença desmossomal resultado do de-
feito de adesão celular de proteínas. Apresenta uma associação 
familiar importante detectável em mais de 50% dos pacientes.

Definiu-se que as cardiomiopatias compreendem um 
“grupo heterogêneo de doenças do miocárdio associadas com 
disfunção mecânica e/ou elétrica, e que usualmente (mas não 
invariavelmente) exibem dilatação ou hipertrofia ventriculares 
inapropriadas”. São devidas a uma variedade de causas, fre-
quentemente genéticas.

A classificação de 2006 reintroduziu a divisão em 2 
tipos de cardiomiopatias: primárias e secundárias (Tabela 1).

Foram consideradas primárias aquelas em que a doen-
ça acomete isoladamente ou predominantemente o músculo 
cardíaco e, secundárias, aquelas em que esse envolvimento é 
parte de um processo sistêmico.

Foi incluída ainda uma importante subcaracterização 
das cardiomiopatias primárias, dividida em 3 grupos principais: 
genético, misto e adquirido (Tabela 2).

Tabela 2 - Classificação das cardiomiopatias secundárias, segundo a American Heart Association, 2006.
Infiltrativas Amiloidose, doença de Gaucher, doença de Hunter

depósito Hemocromatose, doença de Fabry, doença de depósito de glicogêncio, doença de Niemann-Pick

tóxicas Drogas, metais pesados, agentes químicos

endomiocárdicas Endomiocardiofibrose, síndrome hipereosinofílica (endocardite de Loeffler)

Inflamatórias 
(granulomatosas)

Sarcoidose

endócrinas
Diabete melito, hipertireoidismo, hipotireoidismo, hiperparatireoidismo, feocromocitoma, 
acromegalia

Cardiofaciais Síndrome de Noonan, lentiginosis

neuromusculares/ 
neurológicas

Ataxia de Friedreich, distrofia muscular de Duchenne-Becker distrofia muscular de Emery-Dreifuss, 
distrofia miotônica,  neurofibromatose, esclerose tuberosa

Deficiência nutricional Beribéri, pelagra, escorbuto, selênio, carnitina, kwashiorkor

autoimunes/ Colagenoses Lúpus eritematoso sistêmico, dermatomiosite, artrite reumatoide, escleroderma, poliartrite nodosa

desequilíbrio hidroeletrolítico
terapia antitumoral

Antraciclinas, ciclofosfamida, radiação

Tabela 1 - Classificação das cardiomiopatias (CMP) primárias, segundo a American Heart  Association  2006

Genéticas
CMP hipertrófica, CMP/ arritmogênica do ventrículo direito, miocárdio não compactado, doença do sistema de 
condução, miopatias  mitocondriais, canalopatias

Mistas CMP dilatada, CMP restritiva primária não hipertrófica

adquiridas miocardites, CMP de estresse (“Tako-Tsubo”), CMP periparto, Taquicardiomiopatia, CMP alcoólica
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No subgrupo genético foram incorporadas as alterações 
elétricas primárias decorrentes de distúrbios de canais iônicos 
que ocorrem geralmente em presença de coração estrutural-
mente normal (canalopatias: alterações elétricas primárias 
decorrentes de distúrbios de canais iônicos que ocorrem ge-
ralmente em presença de coração estruturalmente normal).11 
Doença de Lenègre (entidade clínica e patológica responsável 
por muitos casos de bloqueio de ramo que evoluem para BAV 
total em pacientes de meia-idade ou idosos) foi considerada 
uma cardiomiopatia, e o grupo de “cardiomiopatias não clas-
sificadas” foi abolido.

Finalmente, esse comitê sugere abandonar o termo 
“cardiomiopatias específicas” e excluir da classificação as alte-
rações miocárdicas associadas às doenças cardíacas valvulares, 
hipertensivas e isquêmicas.

No entanto, apesar dessa recomendação, cardiomiopatia 
dilatada isquêmica relacionada a infarto do miocárdio prévio e 
subsequente processo de remodelação, e cardiomiopatia dilata-
da hipertensiva (ou restritiva, dependendo das dimensões das 
câmaras) são termos que persistem, sendo largamente utilizados 
na prática clínica e na literatura médica.

european society of Cardiology (esC) 2007
Esse comitê europeu, em 2007, propôs uma nova 

classificação justificando como a necessidade de se ter uma 
ferramenta que fosse efetiva na prática clínica e menos ajustada 
a finalidades de pesquisa clínica.12,13

Justificaram a proposta de abandono da distinção entre 
cardiomiopatias primárias e secundárias pelo enorme desafio 
em diferenciá-las. Muitas das doenças classificadas como pri-
márias podem estar associadas com importantes manifestações 
extracardíacas e, inversamente, em muitas classificadas como 
secundária as manifestações podem predominantemente (ou 
exclusivamente) envolver o coração.

Embora muitas das cardiomiopatias sejam causadas por 
mutações genéticas com manifestações em varias proteínas 
cardíacas, a tentativa de classificação de acordo com o defeito 
genético não trouxe beneficio na condução dos pacientes. De 
fato, na prática clínica o padrão de procedimento do diagnós-
tico ao tratamento raramente se inicia com a identificação 
da mutação genética subjacente. Usualmente os pacientes se 
apresentam com sintomas ou são incidentalmente encontrados 
com sinais clínicos ou exames de rotina anormais.

Sustentam os europeus que uma classificação baseada 
em achados de morfologia e função ainda seria um método 
mais adequado para o diagnóstico e manuseio dos pacientes e 
das famílias com doenças do músculo cardíaco.

Nesse documento, cardiomiopatia foi descrita como 
uma afecção miocárdica, na qual o músculo cardíaco é funcio-
nalmente e estruturalmente anormal, em ausência de doença 
coronariana, hipertensão arterial, doença valvular, defeito 
cardíaco congênito, suficiente para causar a anormalidade 
miocárdica observada.

Foram agrupadas em 5 tipos, de acordo com fenótipos 
morfológicos e funcionais específicos: Dilatada, Hipertrófica, 
Restritiva, Arritmogênica do ventrículo direito, e um grupo de 
cardiomiopatias não classificadas (Figura 1).

Figura 1. Cardiomiopatias: Classificação da European Society of 
Cardiology (ESC), 2007.
CMH, cardiomiopatia hipertrófica; CMD, cardiomiopatia dilatada; 
CMAVD, cardiomiopatia arritmogênica do ventrículo direito; CMR, 
cardiomiopatia restritiva; CMNC, cardiomiopatia não classificada.

Cada fenótipo, por sua vez, foi subclassificado em for-
mas familiar e não familiar, em uma tentativa de enfatizar o 
determinante genético das cardiomiopatias e orientar os testes 
diagnósticos (incluindo pesquisa de mutações específicas, 
quando indicado).

Essas, por sua vez, foram subdivididas em idiopática 
(sem causa identificável), e adquirida, quando a disfunção 
ventricular aparece mais como manifestação de uma doença 
do que de um envolvimento intrínseco do músculo.

Ainda em contraposição à AHA, consideraram não 
haver no presente momento justificativas para considerar as 
canalopatias como um tipo de cardiomiopatia.

Entre as cardiomiopatias não classificadas foram inclu-
ídas: Ventrículo esquerdo não compactado e cardiomiopatia 
de Takotsubo.14,15

CONCLUSõES

Ambas as proposições recentes da AHA e ESC são con-
tribuições que vêm colaborar na discussão e no entendimento 
desse complexo campo das cardiomiopatias.

Embora o objetivo de ambos os grupos fosse procurar 
resolver um número de ambiguidades na classificação anterior 
de 1995, e incorporar recentes avanços em genética molecu-
lar, diversos aspectos permanecem de certo modo com visões 
antagônicas.

Um dos itens mais controversos da classificação da 
AHA foi a incorporação das canalopatias como um tipo de 
cardiomiopatia.

Do mesmo modo, a proposição da AHA de uma revi-
são da classificação baseada nas bases genéticas ou patologia 
molecular em detrimento dos achados de morfologia e função 
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não tem sido consensual. Diversos autores questionam que 
um modelo molecular puro possa ser ainda prematuro nos 
tempos atuais.16

Independentemente do momento atual de divergências, 
o importante seria o modo de condução dos pacientes com car-
diomiopatias. A maioria terá uma apresentação com sintomas 
de disfunção cardíaca e será referenciado a um clínico. Após 
uma avaliação dos sintomas, história familiar, e sinais físicos, os 
pacientes são submetidos a uma série de exames complementa-
res na avaliação da morfologia e fisiologia dos seus corações; a 
identificação de uma morfologia cardíaca correspondente a um 
dos clássicos fenótipos resulta em diagnóstico de cardiomio-
patia; finalmente uma investigação genética do paciente e sua 
família é realizada, guiada pelos achados clínicos e a história 
familiar. Na prática clínica é o fenótipo que dirige a pesquisa 
para um genótipo em particular, e não o inverso.

Em uma análise final, parece haver um entendimento 
que nenhuma das classificações (AHA e ESC) deveria ser 
rotulada como “padrão ouro” de referência, já que nenhuma 
proposta parece descrever substancialmente a complexidade e 
heterogeneidade dos diferentes grupos.17

Embora a situação atual na qual temos duas classifica-
ções por certo seja conflitante, espera-se que os princípios em 
comum de ambas sejam a base de uma revisão conjunta em 
um futuro não muito distante.
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A cardiomiopatia dilatada é a doença do miocárdio mais co-

mum, sendo responsável por 25% dos casos de insuficiência 

cardíaca, é a terceira causa mais comum de falência miocárdica 

e a indicação mais comum de transplante cardíaco na América 

do Norte. A cardiomiopatia dilatada (CMD) é caracterizada 

principalmente pela disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, 

com aumento associado da massa e do volume. Várias doenças 

podem causar CMD, porém em muitos casos, não se encontra 

nenhuma etiologia e a cardiomiopatia é chamada de idiopática 

(até 50% dos casos).
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The dilated cardiomyopathy is the most important myocardial 

disease and represent 25% of all heart diseases. It is the third 

cause of myocardial failure and the most common cause of 

heart transplantation in North America. Its feature is the left 

ventricle systolic dysfunction with mass and volume increase. 

Several diseases may cause dilated cardiomyopathy, but in 

50% the cause is unknown.
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Cardiomiopatia dilatada é a doença do miocárdio mais 
comum em todo o mundo1; ela é responsável por 25% 
dos casos de insuficiência cardíaca, é a terceira causa 

mais comum de falência miocárdica e a indicação mais comum 
de transplante cardíaco na América do Norte2. A cardiomiopatia 
dilatada (CMD) é caracterizada principalmente pela disfunção 
sistólica do ventrículo esquerdo, com aumento associado da 
massa e do volume. Em alguns casos, os achados de disfun-
ção diastólica do ventrículo esquerdo podem estar presentes. 
Dilatação e disfunção ventricular direita também podem se 
desenvolver, mas não são necessárias para o diagnóstico3.

O termo CMD pode ser usado como um termo genérico 
que inclui todas as causas de aumento e disfunção sistólica do 
VE, ou separando-o das outras duas categorias clássicas de 
cardiomiopatia: hipertrófica e restritiva.

EPIDEMIOLOGIA

A cardiomiopatia dilatada tem sua prevalência estimada 
em 1:2500 pessoas, sendo responsável por 50.000 internações 
e 10.000 mortes por ano nos Estados Unidos1. Geralmente sua 
apresentação ocorre entre a quarta e sexta décadas de vida, 
entretanto pode estar presente em todas as faixas etárias, sem 
predileção de sexo e raça. Esta doença traz grandes ônus à 
sociedade devido tanto aos custos diretos com o tratamento da 
insuficiência cardíaca, quanto aos custos indiretos gerados por 
absenteísmo ao trabalho e aposentadoria precoce4.

Em crianças, a incidência é de 1,13 casos por 100.000 
por ano, sendo maior em meninos do que nas meninas (0,66 
vs 0,47 casos por 100.000: p<0,006); em negros do que em 
brancos (0,98 contra 0,46 casos por 100.000, p<0,001); em 
bebês menores de 1 ano do que em crianças maiores (4,40 vs 
0,34 casos por 100.000, p <0,001).

Em adultos, a cardiomiopatia dilatada surge mais fre-
quentemente em homens do que em mulheres; sua incidência é 
estimada em 7 por 100.000 por ano. Em muitos casos, a doença 
é hereditária e chamada miocardiopatia dilatada familiar. O tipo 
familiar pode responder a 20-48% dos casos2,4-7.

Das várias fontes de pesquisa, provavelmente a inci-
dência e a prevalência da MCD podem estar subestimadas.

ETIOLOGIA

Muitas doenças podem causar CMD (Tabela 1), po-
rém em muitos casos, não se encontra nenhuma etiologia e a 
cardiomiopatia é chamada de idiopática. Até 50% dos casos 
de cardiomiopatia dilatada são atribuídos a um diagnóstico 
de miocardiopatia dilatada idiopática, após todas as causas 
detectáveis terem sido excluídas2. (Figura 1)

FAMILIAR E GENéTICA

Recentemente surgiu a ideia de que a CMD teria uma 
base genética, assim como na cardiomiopatia hipertrófica 
(CMH) nos anos 90, principalmente com a descoberta de 

causas genéticas para alguns casos de miocardiopatia dilatada 
idiopática e que podem estar associadas com mais de 30 genes9.

O diagnóstico de CMD familiar é feito quando a miocar-
diopatia idiopática ocorre em pelo menos dois membros próxi-
mos de uma mesma família9,10. Pensava-se que a cardiomiopatia 
dilatada hereditária representava apenas uma pequena porcen-
tagem dos casos, até que Michels e cols mostraram que quando 
a triagem familiar foi realizada, cerca de 20% dos probandos 
tiveram familiares com evidência ecocardiográfica da doença11. 
Miocardiopatia dilatada familiar hereditária desenvolve-se em 
30-48% dos casos com herança autossômica dominante como 
o padrão predominante de transmissão, sendo menos comuns 
a ligada ao X, autossômica recessiva, e mitocondrial12. Na 
apresentação a história familiar e genealogia devem ser feitas 
para delinear o possível modo de herança e a triagem deve 
ser considerada nos familiares de primeiro grau. Portanto, o 
aconselhamento genético deve ser recomendado para todos os 
pacientes e familiares com cardiomiopatia13.

Os genes causadores da CMD parecem codificar pre-
dominantemente dois subgrupos principais de proteínas – do 
citoesqueleto e do sarcômero.

As proteínas do citoesqueleto reconhecidas até agora 
incluem distrofina, desmina, lamina A/C, δ-sarcoglicana, 
β-sarcoglicana e metavinculina. No caso dos genes codifica-
dores de sarcômero, os mesmos genes identificados para CMH 
parecem ser os responsáveis, incluindo a β-miosina de cadeia 
pesada, miosina ligada à proteína C, actina, α-tropomiosina e 
troponinas T e C. Adicionalmente, um novo grupo de genes do 
sarcômero, aqueles que codificam proteínas da linha Z foram 
identificados – ZASP, proteína muscular LIM (lin11, isl-1, e 
mec-3), proteína α-actinina-2, miopalidina (“myopallidin”), 
proteína cardíaca com repetições de anquirina e teletoni-
na. Além disso, fosfolambam, tafazina (TAZ) e o gene SCN5A 
do canal de sódio também foram relatados3.

Os testes genéticos para a doença cardiovascular estão 

Figura 1. Adaptado de Felker8. Frequência (%) relativa para cardio-
miopatia sem explicação inicial.
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tabela 1 - Principais causas de cardiomiopatia dilatada.

isquemia Doença arterial coronária
anormalidades 
de eletrólitos

Hipocalcemia
Hipofosfatemia
Uremia

doença
infecciosa

Viral
Coxsackievírus, Citomegalovírus, HIV, Varicela, 
Hepatite, Epstein-Barr, Ecovírus,
Outros
Bacteriana
Febre Streptococcirheumatica, Febre
Tifoide, Difteria, Brucelose, Psiticose
Ricketsias Doença de Lyme Micobacteriafungo
Histoplasmose, Criptococcose
Parasitárias
Toxoplasmose, Tripanosomiase, 
Esquistossomose, Triquinose  

Miscelânea

Cardiomiopatia periparto
Taquicardia
Sarcoidose
Cardiomiopatia familiar
Apneia do sono 
Miocardite autoimine 
Radiação
Sobrecarga de cálcio
Outros

doença de 
depósito

Hemocromatose Amiloidose
doenças 
reumáticas

Lúpus sistêmico
Esclerodermia
Arterite de células gigantes

Medicamentos

Agentes quimioterápicos
Antraciclinas, Ciclofosfamida, Trastuzumab
Drogas antivirais
Zidovudine, Didanosine, Zalcitabine
Fenotiazídicos Cloroquina
Clozapina

doenças 
endocrinológicas

Excesso ou deficiência de hormônio 
tireoide
Excesso ou deficiência de hormônio de 
crescimento
Feocromocitoma
Diabetes mellitus
Doença de Cushing

toxinas

Etanol
Cocaína
Anfetaminas
Cobalto
Chumbo
Mercúrio
Monóxido de carbono
Berílio

Genética com ou 
sem doença 
neuromuscular

Distrofia muscular de Duchenne
Distrofia miotônica
Ataxia de Friedreich
Outros

Deficiências 
nutricionais

Tiamina
Selênio
Carnitina

se tornando mais comuns. Para CMH, o rendimento diagnóstico 
do teste é de 60-70%, no entanto, para os testes de CMD este 
rendimento é inferior a 60%14.

Atualmente, as mutações em LMNA (lamnina A/C), 
MYH7 (β-miosina de cadeia pesada), MYBPC3 (miosina li-
gada à proteína C), TNNT2 (troponina T), SCN5A (canais de 
sódio) e MYH6 (α-miosina de cadeia pesada) correspondem 
a aproximadamente 75% das causas genéticas para CMD15.

Das formas CMD ligadas ao X, duas patologias estão 
bem caracterizadas – a CMD ligada ao X (mutação do gene 

distrofina, que também ocorre nas distrofias musculares de 
Becker e de Duchenne) que se apresenta nos adolescentes 
e adultos jovens, e a Síndrome de Barth (acidúria em ácido 
3-metilglutacônico e anormalidades na cardiolipina e mutações 
no gene tafazina), que é mais frequente em crianças e bebês16.

Tem sido proposto que a CMD é o resultado de uma 
“via final comum”, onde um padrão específico de genes codi-
fica proteínas com funções semelhantes ou estão envolvidos 
na mesma via, embora tenha se demonstrado a exitência de 
heterogeneidade genética14. Outros sugerem a hipótese de uma 
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“via multilocus”, onde a MCD é um fenótipo final, resultado 
de uma variedade de diferentes doenças genéticas ou de vias 
de lesão genética15. A patogênese inclui achados histológicos 
não específicos de hipertrofia do miócito, perda de miócitos e 
fibrose intersticial17. A fisiopatologia inclui mutações em duas 
categorias: defeitos na geração da força e defeitos na transmis-
são da força. Os defeitos de geração de força são devidos à 
perda da integridade do sarcômero, subsequente falta de ATP 
(responsável pela contração da actina-miosina) e consequente 
redução na quantidade de força que pode ser gerada pelo sar-
cômero18. Após a contração ter sido completada, os defeitos de 
transmissão de força são devidos a mutações na actina cardíaca 
no local da interação desta com certas unidades do citoesque-
leto, impedindo a transferência da força do sarcômero para a 
matriz extracelular19.

Apesar do considerável progresso no descobrimento 
de causas genéticas para MCD, a disponibilidade do sequen-
ciamento do exome (pequena parte do genoma, < 2%) ou de 
todo genoma e o melhor entendimento da genética da MCD 
irão causar a transição para um modelo mais complexo com 
variantes mais raras, abrindo uma oportunidade para que profis-
sionais geneticistas ajudem na pesquisa e nos aspectos clínicos 
desta doença tão importante, levando a novas abordagens na 
prevenção e tratamento da MCD.

PATOLOGIA

A macroscopia cardiomiopatia dilatada é caracterizada 
pela dilatação das quatro câmaras20, assim como aumento de 
massa dos ventrículos. Os corações afetados frequentemente 
apresentam peso entre duas a três vezes o peso de um coração 
normal, podendo em alguns casos ultrapassar 1000 gramas, 
sendo conhecidos como “cor bovinus.”21. Inicialmente suas pa-
redes podem tornar-se mais espessas, porém com a progressão 
da doença elas se tornam estiradas e adelgaçadas. Corações que 
apresentam ambos os ventrículos dilatados assumem formato 
esférico quando seccionados sagitalmente, a ponta do coração 
torna-se arredondada, e quando a doença é mais proeminente 
no lado esquerdo, o septo interventricular pode encontrar-se 
abaulado para dentro da cavidade do ventrículo direito21. Os 
átrios podem estar alargados22 e podemos encontrar trombos 
tanto nos ventrículos21 quanto nos átrios22. As valvas são fre-
quentemente normais, entretanto pode ocorrer dilatação do anel 
valvar, ocasionando regurgitação mitral e tricúspide; as coro-
nárias são frequentemente pérvias na cardiomiopatia dilatada, 
sendo que a presença de estenose coronariana significativa pode 
ser encontrada quando a dilatação dos ventrículos ocorreu por 
doença isquêmica do miocárdio21. Na cardiopatia chagásica 
crônica encontramos lesão altamente característica, senão 
patognomônica da doença de Chagas, na ponta do ventrículo 
esquerdo, comumente designada como “lesão de ponta” ou 
“aneurisma”,trata-se de um adelgaçamento sem fibrose, mas 
com atrofia das fibras miocárdicas e protrusão da ponta do 
ventrículo esquerdo23.

Na cardiomiopatia dilatada os achados histológicos 

são inespecíficos e não indicam necessariamente a etiologia 
da cardiomiopatia dilatada21; podemos encontrar miócitos 
com variados graus de hipertrofia e fibrose intersticial; ilhas 
de miócitos necróticos cercadas por tecido fibrótico sugerem 
etiologia isquêmica20; infiltrado linfocitário circundando áre-
as de miócitos degenerados sugere etiologia infecciosa e em 
alguns casos pode-se observar persistência viral20. Em nosso 
meio, a fase crônica cardíaca da doença de Chagas manifesta-se 
como miocardiopatia inflamatória fibrosante onde nem sempre 
o agente etiológico Trypanossoma cruzi pode ser demonstrado 
nos cortes histológicos23.

MANIFESTAçõES CLíNICAS

À miocardiopatia dilatada é caracterizada pelo aumen-
to do ventrículo esquerdo e pela disfunção sistólica, e a sua 
apresentação clínica pode estar presente desde a infância, mas 
frequentemente surge entre a quarta e sexta década de vida. 
Em princípio os sintomas ocorrem quando há progressão da 
doença para o estágio terminal com lesão e fibrose estabelecida 
no miocárdio. Elas estão presentes na miocardiopatia dilatada, 
e são relacionadas às manifestações de insuficiência cardíaca, 
como dispneia, cansaço, congestão pulmonar e sinais de baixo 
débito cardíaco. Ocorrem também arritmias supraventriculares 
(fibrilação atrial é a mais comum) e ventriculares e fenômenos 
tromboembólicos devido ao aumento das câmaras cardíacas e 
alterações na homeostase.

Como existe uma importante identificação familiar em 
alguns casos de miocardiopatia dilatada, devemos ficar atentos 
à história familiar de morte súbita e ocorrência acidente vascu-
lar cerebral em indivíduos jovens (abaixo de trinta anos). Os 
sintomas apresentam uma grande variedade de manifestações 
dependendo da gravidade da doença e são mais evidentes 
com a progressão desta. Inicialmente com a redução do débito 
cardíaco podemos detectar taquicardia, extremidades frias e 
queda da pressão arterial sistêmica; a congestão pulmonar é 
detectada ao exame físico através da presença de crepitações. 
O exame do precórdio apresenta à palpação o desvio da ponta 
para esquerda, evidenciando o aumento do ventrículo esquerdo 
e na ausculta pode notar-se terceira bulha e um sopro sistóli-
co, sugerindo a presença de insuficiência mitral secundária à 
dilatação ventricular esquerda.

Quando ocorre o envolvimento do ventrículo direito, 
pode estar presente o sopro sistólico de regurgitação tricúspide 
e também manifestação de aumento da pressão venosa com 
aumento do pulso venoso jugular, refluxo hepato-jugular, 
hepatomegalia, edema de membros inferiores e ascite3,20,21,24,25.

DIAGNóSTICO

As primeiras manifestações clínicas da CMD são, na 
maioria dos casos, intolerância e dispneia aos esforços físicos 
(decorrente de congestão pulmonar), entretanto o desenvolvi-
mento de arritmias cardíacas, particularmente fibrilação atrial, 
fenômenos embólicos e morte súbita podem abrir o quadro 
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clínico26.
O diagnóstico de cardiomiopatia dilatada idiopática 

é feito se todos os critérios abaixo forem satisfeitos: Fração 
de ejeção <0,45 ou fração de encurtamento <0,25 e diâmetro 
diastólico final de ventrículo esquerdo >117%, corrigido para 
idade e superfície corpórea, utilizando-se a seguinte fórmula: 
45,3 x (área de superfície)1/3 – (0,03 x idade corpórea) – 7,2) 
± 12%, na ausência de: hipertensão arterial sistêmica (PA> 
160/100 mmHg), doença arterial coronariana (estenose ≥50% 
em um ou mais ramos arteriais), consumo excessivo de álcool 
(mulheres 40g/dia e homens >80g/dia), doença sistêmica capaz 
de causar CMD, doença pericárdica, malformações cardíacas 
congênitas e “cor pumonale”21.

ExAMES LABORATORIAIS

a presença de cardiomegalia na radiografia de tórax é o 
achado mais comumente encontrado nos pacientes com CMD, 
sendo que ocasionalmente pacientes ainda assintomáticos são 
encaminhados ao cardiologista após a constatação de aumento 
da área cardíaca em exame radiológico de tórax realizado por 
outros motivos.

O eletrocardiograma de pacientes com CMD dilatada 
pode excepcionalmente ser normal, comumente encontramos 
arritmias supraventriculares, principalmente a fibrilação atrial, 
prolongamento da condução atrioventricular. Bloqueios de 
ramo e bloqueios divisionais26, além de sinais de hipertrofia do 
ventrículo esquerdo, podem também ser observados.

A realização de ecocardiograma é essencial para o diag-
nóstico de CMD, sendo útil para fornecer a dimensão sistólica e 
diastólica do ventrículo esquerdo, assim como avaliar a função 
contrátil através da fração de ejeção e de encurtamento21,26.

O teste ergométrico associado a análises dos gases expi-
rados (teste cardiopulmonar) é uma ferramenta útil para avaliar 
a gravidade da CMD e determinar seu prognóstico e monitorar 
a progressão da doença, sendo com frequência utilizada para 
indicar a necessidade de transplante cardíaco nos pacientes que 
desenvolveram insuficiência cardíaca avançada21,26.

TRATAMENTO

O principal objetivo do tratamento consiste na preven-
ção da progressão da doença para a insuficiência cardíaca, 
bem como na tentativa de evitar a ocorrência de complicações 
tais como morte súbita e fenômenos tromboembólicos além 
de controlar os sintomas de insuficiência cardíaca24,25. Estes 
objetivos são buscados através da orientação aos pacientes 
sobre a doença, com isso procurando educar o mesmo para 
obtermos aderência ao tratamento, melhor identificação de 
fatores de descompensação; o controle da ingestão de líquidos 
e sal é necessário e também devemos procurar realizar a rea-
bilitação física destes pacientes. Por fim, temos o tratamento 
farmacológico e não farmacológico.

Atualmente com a classificação em estágios da doença 

cardíaca, dando ênfase na avaliação do desenvolvimento e 
progressão da mesma, e identificados aqueles pacientes com 
risco de desenvolver insuficiência cardíaca por apresentarem 
doença estrutural, devemos fazer uma intervenção em pacientes 
sintomáticos e principalmente nos assintomáticos.

Devemos o iniciar o tratamento com inibidores da 
enzima de conversão (IECA) e betabloqueadores em todos os 
pacientes com queda da fração de ejeção e aumento do ventrí-
culo esquerdo. O tratamento farmacológico tem como primeira 
linha o uso de inibidores da enzima de conversão; tais drogas 
têm grande benefício na sobrevida e melhora dos sintomas27,28.

Os bloqueadores receptores de angiotensina II (BRA), 
candesartana e valsartana, podem ser usados quando temos efei-
tos colaterais (tosse) com o uso de IECA e também podem ser 
usados em associação com estes em pacientes selecionados29. 
Os betabloqueadores, carvedilol, succinato de metoprolol e 
bisoprolol, mostraram importante melhora na sobrevida e pro-
gressão da insuficiência cardíaca30-32 e tornaram-se juntamente 
com os IECA as principais drogas de tratamento na insufici-
ência cardíaca, tanto pela melhora da sobrevida, quanto pela 
melhora funcional. A espironolactona foi testada no estudo RA-
LES e concluiu-se que a dose de 25mg em paciente com fração 
de ejeção menor que 35% e em classe funcional IV da NYHA 
está associada a uma diminuição de 30% na mortalidade33. Os 
diuréticos, principalmente os de alça, estão indicados quando 
temos retenção de líquido, congestão pulmonar e edema peri-
férico; devem ser usados com cautela, pois podem exacerbar a 
ativação neuro-hormonal e piora da função renal24,25. Digoxina 
é útil no controle dos sintomas de insuficiência cardíaca, mas 
sem impacto na sobrevida34. O uso de nitrato com hidralazina 
está indicado em pacientes que apresentam disfunção renal 
e hipercalemia com uso de IECA ou BRA, mas também a 
sua associação ao esquema usual está indicado nos pacientes 
afrodescendentes que mantêm sinais e sintomas de insuficiên-
cia cardíaca apesar da otimização da medicação35,36. O uso de 
amiodarona é útil no controle das arritmias, mas não mostrou 
melhora na sobrevida destes pacientes37.

Quando a insuficiência cardíaca se apresenta na forma 
descompensada, o seu tratamento é focado na redução da 
sobrecarga de volume; neste caso o uso de diuréticos de alça 
tem papel importante, também a redução da pós-carga, sendo 
de fundamental importância, concomitantemente com uso 
de vasodilatadores, nitroglicerina e nitroprussiato de sódio. 
Nos pacientes que apresentam hipotensão, com hipoperfusão 
e elevação da pressão de enchimento, o uso de inotrópicos 
intravenosos pode ser indicado (dopamina, dobutamina); es-
tas drogas devem ser usadas com atenção, pois aumentam o 
estresse mecânico. O milrinone é a droga de escolha para ser 
usada nos pacientes pediátricos38,39. O uso de levosimedana 
pode ser útil principalmente em paciente em uso de betabloque-
adores, porém, quando comparada à dobutamina, não mostrou 
benefício sobre a mortalidade, mas apresentou redução no 
tempo de internação40,41. Por fim, para pacientes com eventos 
tromboembólicos prévios e disfunção ventricular esquerda o 
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uso de anticoagulantes deve ser considerado3,21.

TRATAMENTO NÃO FARMACOLóGICO

A ressincronização cardíaca é indicada nos pacientes 
com insuficiência avançada, fração de ejeção de ventrículo 
esquerdo menor que 35%, e atraso na condução intraventricular 
(complexos QRS maiores que 130ms). Ela melhora a sincronia 
mecânica, com isso aumentando o tempo de enchimento ventri-
cular esquerdo, diminuindo a regurgitação mitral e reduzindo 
a discinesia septal, levando a uma melhora da remodelação 
ventricular e consequente melhora funcional e aumento da 
sobrevida nestes pacientes. A indicação de desfibriladores 
implantáveis nos pacientes com redução da fração de ejeção 
mostrou diminuição da mortalidade37,42.

O tratamento cirúrgico da miocardiopatia é baseado 
na melhora da biofísica do ventrículo esquerdo. Estes proce-
dimentos pretendem restaurar a forma elíptica do ventrículo 
esquerdo, reduzindo o diâmetro deste3,43. Outra abordagem 
cirúrgica preconizada é o tratamento da regurgitação mitral 
funcional, conduta que algumas publicações recentes têm en-
corajado43, porém o maior benefício cirúrgico se dá quando esta 
está associado à revascularização miocárdica, atentando-se para 
o risco de ocorrer uma estenose mitral, ocasionando elevação 
da pressão pulmonar e piora funcional44. Em muitos centros, 
quando da falência do tratamento da insuficiência cardíaca, 
indica-se a assistência ventricular mecânica principalmente 
como ponte para transplante; nos pacientes com contraindi-
cação para transplante, está indicada a terapia de destino45,46. 
Os transplantes cardíacos se mantêm como o padrão ouro para 
tratamento da insuficiência cardíaca avançada47-49.

PROGNóSTICO

Examinando a etiologia das cardiopatias notamos que: 
algumas possuem excelente evolução enquanto outras têm 
prognósticos sombrios. As cardiomiopatias decorrentes de 
amiloidose, HIV20 e cardiomiopatia Chagásica50 possuem pior 
prognóstico que as demais causas de cardiomiopatia dilatada.

Existem vários fatores preditores de morte em pacientes 
com cardiomiopatia dilatada, entretanto nenhum destes fatores 
apresenta grande acurácia para prever eventos desfavoráveis. 
Dentre os fatores associados com mau prognóstico em pacientes 
com cardiomiopatia dilatada temos: Classe funcional III e IV, 
idade avançada, baixo consumo de O2 ao exercício máximo, 
arritmias ventriculares complexas, evidência de ativação sim-
pática excessiva, presença de terceira bulha, baixa fração de 
ejeção, grandes dilatações ventriculares; disfunção diastólica, 
insuficiência mitral moderado ou grave, altas pressões de en-
chimento do ventrículo esquerdo20.
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As miocardiopatias restritivas constituem um grupo heterogê-

neo de doenças que acometem o músculo cardíaco que tem em 

comum os sinais e sintomas de insuficiência cárdica congestiva. 

Disfunção diástolica com função sistólica preservada é, com 

frequência, a única anormalidade ecocardiográfica que pode 

ser observada, embora a disfunção sistólica e espessamento das 

paredes possam também ser uma parte integral de algumas pa-

tologias específicas, particularmente em casos mais avançados, 

tais como a infiltração amiloide do coração e hemocromatose. 

De longe, a maioria das cardiomiopatias restritivas é secundária 

a desordens sistêmicas tais como amiloidose, hemocromatose, 

sarcoidose, esclerodermia, doenças de depósios, síndrome 

hipereosinofilica e endomiocardiofibrose. Bem mais rara é a 

miocardiopatia restritiva idiopática, diagnóstico realizado na 

ausência de doença sistêmica, através de biópsia ou necrop-

sia. O diagnóstico da miocardiopatia restritiva é baseado em 

história clínica, exame físico, eletrocardiograma, radiografia 

de tórax, ecocardiografia, ressonância nuclear magnética e 

biópsia emdomiocárdica. Devido à sua grande disponibilidade, 

o ecocardiograma é provavelmente o exame mais importante 

para investigar e detectar a disfunção ventricular esquerda, 

deve ser realizado precocemente e por operador familiarizado 

com a grande variedade de etiologias. Finalmente o diagnóstico 

diferencial com pericardite constritiva é necessário.
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Restrictive cardiomyopathies constitute a heterogeneous group 

of heart muscle conditions that all have, in common, the symp-

toms of heart failure. Diastolic dysfunction with preserved sys-

tolic function is often the only echocardiography abnormality 

that may be noted, although systolic dysfunction may also be 

a complete part of some specific pathologies, particularly in 

the most advanced cases such as amyloid infiltration of the 

heart and hemochromatosis. By far, the majority of restrictive 

cardiomyopathy are secondary to a systemic disorder such as 

amyloidosis, sarcoidosis, scleroderma, hemochromatosis, eo-

sinophilic heart disease or endomyocardial fibrosis. The most 

uncommon diagnosis of idiopathic restrictive cardiomyopathy 

is supported only by the absence of specific pathology on either 

endomyocardial biopsies or at post-mortem. Restrictive car-

diomyopathy is diagnosed based on clinical data, physical exa-

mination, electrocardiogram, chest X-ray, echocardiography, 

and magnetic resonance imaging and endomyocardil biopsy. 

With its broad availability, echocardiography is probably the 

most Important investigation to Identify the left ventricular 

dysfunction and should be performed early and by groups 

that are familiar with the broad variety of etiologies. Finally, 

the deferential diagnosis from constrictive pericarditis may 

be necessary.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(1):14-20
RSCESP (72594)-1907

RESTRICTIVE CARDIOMyOPATHIES

descriptors: restrictive cardiomyopathy, diastolic dysfunction, 
heart failure. 

descritores: miocardiopatia restritiva, disfunção diastólica, 
insuficiência cardíaca.
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Recentemente um grupo de especialistas recrutados 
pela sociedade americana de cardiologia elaborou uma 
nova definição e classificação das miocardiopatias que 

contempla a incorporação de novas doenças e os avanços em 
genética cardiovascular1. Esse consenso define as miocardio-
patias como um grupo heterogêneo de doenças do miocárdio 
associada à disfunção mecânica e/ou elétrica que usualmente 
pode exibir inapropriada hipertrofia ou dilatação ventricular que 
são decorrentes de uma variedade de causas que frequentemente 
são genéticas. As miocardiopatias podem ser decorrentes de 
uma doença específica confinada ao miocárdio ou secundária a 
uma doença sistêmica generalizada, que frequentemente leva à 
insuficiência cardíaca, arritmias e morte cardiovascular.

A despeito de a nova classificação ser mais abrangente 
e contemplar novas doenças e os avanços genéticos das do-
enças cardiovasculares, a classificação mais antiga proposta 
por peritos da OMS é a mais conhecida e difundida e ainda 
é a mais utilizada pelos seus aspectos práticos, pois a mesma 
é baseada mais em aspectos morfológicos e funcionais. Esta 
classificação define três grandes grupos: a miocardiopatia di-
latada, miocardiopatia hipertrófica e miocardiopatia restritiva 
que discutiremos neste artigo2.

A miocardiopatia restritiva é definida como uma do-
ença primária ou secundária do músculo cardíaco que causa 
rigidez e redução do relaxamento cardíaco que compromete 
o enchimento ventricular e frequentemente com redução do 
volume diastólico final de um ou ambos os ventrículos.2,3,4 É 
caracterizada por acentuada redução do enchimento diastólico 
por diminuição do relaxamento e complacência ventricular ou 
por obliteração endomiocárdica. A função sistólica geralmente 
está preservada, pelo menos no início da doença e a espessura 
das paredes pode ser normal ou aumentada, dependendo da 
causa subjacente. Entre as três categorias funcionais de mio-
cardiopatias, a restritiva responde por aproximadamente 5% de 
todos os casos de miocardiopatias na prática clínica4-6. Algumas 
de suas formas secundárias, como a endomiocardiofibrose, têm 
alta prevalência em determinadas regiões geográficas.7

Uma enorme variedade de processos patológicos pode 
resultar em miocardiopatia restritiva pelo envol vimento miocár-
dico, endocárdico ou de ambos, podendo ainda ser clas sificadas 
em infiltrativas, não infiltrativas, de depósito e obliterativas2-6,8. 

A miocardiopatia restritiva pode ser idiopática (ou genética) ou 
decorrente de várias desordens sistêmicas que comprometem 

o miocárdio ou o endomiocárdio e se apresentar com sinais 
e sintomas de insuficiência cardíaca congestiva.8 (Tabela 1).

As principais características clínicas e fisiopatológicas 
são: disfunção diastólica, função sistóli ca preservada, dila-
tação dos átrios, pequena ou nenhuma dilatação ventricular, 
espessura aumentada da parede nas doenças infiltrativas 
ou de depósitos e obliteração de cavidades ventriculares na 
endomiocardiofibrose4-8.

Chama a atenção na suspeita diagnóstica um quadro 
exuberante de congestão sistêmica com importante estase ju-
gular, hepatomegalia, ascite e edema de membros inferiores.5,6,8 
O eletrocardiograma é inespecífico para o diagnóstico etioló-
gico, mas chama a atenção a presença de sobrecargas atriais, 
baixa voltagem dos complexos QRS, distúrbios de condução, 
alteração de repolarização e a presença frequente de fibrilação 
atrial (Figura 1). Na radiografia de tórax não existe cardio-
megalia importante, sendo frequente a presença de derrame 
pleural (Figura 2). A ecocardiografia bidimensional é o exame 
fundamental para a análise da função sistólica e principalmente 
para a caracterização da disfunção diastólica predominante 
com a demonstração de um padrão restritivo grave, dilatação e 
ausência de variação inspiratória de fluxo nas cavas, dilatação 
das cavidades atriais, algumas vezes maiores que as ventricu-
lares (Figura 3). Espessura aumentada de paredes nas doenças 
de depósito, hiperrefringência e aumento da espessura atrial 

Tabela 1 - Classificação e tipos de Miocardiopatia Restritiva de acordo com a etiologia subjacente.
Não Infiltrativa Infiltrativa Depósito Endomiocárdica

Idiopática
Familiar
(genética)
Esclerodermia
Hipertrófica
Diabética

Amiloidose
Sarcidose
Doença Gaucher
Doença
Huler

Hemocromatose
Doença de Fabry
Depósito
Glicog

Endomiocardiofibrose
SD hipereosinofílica
Doença Carcinoide
Radiação
Antraciclina

Figura 1. Eletrocardiograma de paciente com amiloidose cardíaca, 
presença de baixa voltagem difusa e sobrecarga atrial esquerda.
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na amiloidose, obliteração apical das cavidades ventriculares 
na endomiocardiofibrose e síndrome hipereosinofílica são 
identificados pelo ecocardiograma. A avaliação da espessura 
do pericárdio é fundamental para diagnóstico diferencial com 
a pericardite constritiva.5,6,8

O quadro clínico e hemodinâmico das miocardiopatias 
restritivas simula o quadro de pericardite constritiva (síndrome 
restritiva externa). A diferenciação é obrigatória porque a te-
rapêutica cirúrgica é curativa na pericardite constritiva.5,6 Para 
tal diferenciação julgamos que a ecocardiografia, a tomografia 
computadorizada, a ressonância nuclear magné tica, estudo 
hemodinâmico e, às vezes, a biópsia endomiocárdica são de 
grande valia5,6,8. A tomografia de tórax pode ser muito útil na 
visualização de obliteração de cavidade e tem alto rendimento 
na avaliação da espessura do pericárdio e na detecção de cal-
cificação pericárdica, que quando presente indica fortemente 
a pericardite constritiva. A ressonância magnética também é 
muito útil na avaliação do espessamento pericárdico e na de-
tecção de obliteração ventricular por fibrose (realce tardio) na 
presença de endomiocardiofibrose.9 Também na amiloidose e 
nas doenças de depósitos a ressonância magnética nuclear vem 
ganhando popularidade com a possibilidade de diagnóstico 
mais precoce e principalmente na diferenciação entre as dife-
rentes etiologias de miocardiopatias restritivas10. A ressonância 
também tem papel relevante no diagnóstico da hemocromatose 
cardíaca, visto que partículas micromagnéticas de hemosiderina 
distorcem o campo magnético com redução de sinal que pode 

ser medido com o T2 estrela (T2*); o parâmetro de relaxamento 
indica e quantifica deposição de ferro em tecidos, sendo pa-
tognomônico de depósito de ferro no miocárdio quando menor 
que 20 ms (Figura 4). Quando o T2* é menor que 10ms indica 
alto risco de insuficiência cardíaca, sendo útil com parâmetro 
prognóstico e útil também para controle da terapêutica com 
quelantes de ferro.11,12

O estudo hemodinâmico com manometria simultânea de 
cavidades ainda é muito importante no diagnóstico do padrão 

Figura 2. Radiografia de tórax em paciente com miocardiopatia res-
tritiva idiopática. Presença de cardiomegalia discreta, derrame pleural 
direito e abaulamento do tronco da artéria pulmonar.

Figura 3. Ecocardiograma de paciente com miocardiopatia restritiva 
idiopática. Presença de dilatação importante dos átrios e cavidades 
ventriculares reduzidas.

Figura  4. Ressonância  magnética de paciente com hemocromatose, 
presença de envolvimento cardíaco e com a característica aparência 
esbranquiçada do miocárdio (setas).

restritivo.4,5 A miocardiopatia restritiva não apresenta critério 
diagnós tico uniformemente aceito e o padrão hemodinâmico 
clássico de restrição tem sido encontrado em outras doenças que 
afetam o co ração. O padrão hemodinâmico na miocardiopatia 
restritiva é caracterizado por uma elevada pressão de enchimen-
to nos átrios e ventrículos com função sistólica preservada.13 
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A pressão diastólica inicial declina rapidamente no início da 
diástole e a seguir aumenta rapidamente na diástole precoce, 
o que caracteriza o traçado em “raiz quadrada” e tendência à 
equalização das pressões diastólicas finais de ambos os ventrí-
culos14 (Figura 5). Essa fisiologia restritiva tem sido atribuída 
à redução da complacência ventricular secundária à fibrose ou 
processo infiltrativo no subendocárdio e/ou miocárdio. A pres-
são atrial direita na miocardiopatia restritiva costuma exceder 
15 mmHg, devendo haver diferença de pelo menos 5 mmHg 
entre a pressão atrial direita e a pressão capilar pulmonar e 

entre as pressões diastólicas finais dos ventrículos esquerdo e 
direito, devido ao desigual envolvimento e complacência dos 
dois ventrículos, diferentemente do encontrado na pericardite 
constritiva, em que há a equalização das pressões de enchimento 
ven triculares. Entretanto, essa distinção hemodinâmica nem 
sempre é fácil de ser demonstrada nas síndromes restritivas, a 
despeito do uso de manobras provocativas como sobrecarga de 
volume, exercício ou estímulos farmacológicos.8,15,

A despeito dos avanços conseguidos com os métodos de 
imagem, a biópsia endomiocárdica ainda tem papel relevante, 
pois permite o diagnóstico etiológico preciso nas doenças de 
depósitos como a hemocromatose, as mucoplissacaridose e nas 
doenças infiltrativas como a amiloidose.3,4,5,8

De extrema importância e muitas vezes difícil é o diag-
nóstico diferencial entre miocardiopatia restritiva idiopática e 
a pericardite constritiva, visto que a última é satisfatoriamente 
curada com a pericardiectomia. Nesta diferenciação é importan-
te analisarmos vários parâmetros clínicos, eletrocardiográficos 
e dos métodos diagnósticos de imagem e parâmetros hemodi-
nâmicos (Tabela 2).

O diagnóstico específico da causa da miocardiopatia 
restritiva tem implicações importantes, visto que existem 
tratamentos específicos para algumas situações como o uso 
de desferroxamina e/ou deferriprone na hemocromatose, 
reposição enzimática com alfa-galactosidase na Doença de 
Fabry’s, quimioterapia na amiloidose secundária e cirurgia nas 
doenças obliterativas como endomiocardiofibrose e síndrome 
hipereosinofílica.

As miocardiopatias restritivas mais frequentes na prática 
clínica são aquelas secundárias à amiloidose, hemocromatose, 
endomiocardiofibrose e miocardiopatia restritiva idiopática 
ou familiar.5,8,13,14 Na sequência discutiremos alguns aspectos 
específicos de cada uma delas, com ênfase na sua patogênese 
diagnóstico e história natural.

Tabela 2 - Parâmetros para diagnóstico diferencial entre miocardiopatia restritiva e pericardite constritiva.
Parâmetros Avaliados  Miocardiopatia restritiva Pericardite Constritiva

Exame Fisico Sinal de kussmaul’s geralmente ausente. 
Presença de B4 ou B3

Sinal de kussmaul’s geralmente presente 
“knock” percárdico.

Ecocardiograma com Doppler-color Aumento da espessura 
Disfunção sistólica leve 
Átrios bem aumentados 
Pericárdio normal
Variação de fluxo nas cavas

Espessura normal
Função sistólica normal
Átrios normais
Pericárdio espessado.
Ausência de variação no fluxo das cavas.

Tomografia  Ressonância Aumento espessura 
Alteração textura 
Obliteração cavidade 
Fibrose emdomiocárdica 
Pericárdio normal

Espessamento pericárdico, 
Calcificação pericárdica; 
Infiltração ou depósio. 
Ausência de fibrose ou obliteração

Estudo Hemodinâmico PD2 de VE 5 mm > PD2 VD, Equalização de todas as pressões diastólicas.

Biópsia
Endomiocárdica

Demonstra depósito ou infiltração Miocárdio normal ou atrofia dos miócitos

Figura  5. Traçado hemodinamico simultaneo de VE e VD em paciente 
com miocardiopatia restritiva, nota-se o padrão em “raiz quadrada” 
e  quase equalização das pressões diastólicas finas (Paciente em 
fibrilação atrial).
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AMILOIDOSE

A amiloidose cardíaca é causada pelo depósito extrace-
lular de paraproteínas e substituição progressiva dos miócitos 
pelo material fibrilar amiloide com infiltração intersticial dos 
átrios e ventrículos que determina o espessa mento das paredes, 
levando a alterações importantes do relaxamento e da compla-
cência e com pouco ou nenhum comprometimento da função 
sistólica nas fases iniciais do acometimento cardíaco.3,4 Na 
evolução tardia pode ocorrer dilatação discreta da cavidade 
ventricular e hipossitolia grave. Pericárdio, coronárias e sistema 
de condução também podem ser acometidos. O envolvimento 
cardíaco ocorre mais frequentemente na amiloidose primária 
(Amiloidose AL) que é causada pela produção e deposição 
nos tecidos de imunoglobulinas de cadeia leve produzidas por 
discrasias das células plasmática, com frequência associado 
ao mieloma múltiplo.8,16. Geralmente está associada á envolvi-
mento hepático, gastrointestinal, renal com síndrome nefrótica 
e neuropatia periférica. O envolvimento cardíaco ocorre em 
até 50% dos pacientes e a insuficiência cardíaca, muitas vezes 
mascarada pela síndrome nefrótica, tende a ser rapidamente 
progressiva e com grave prognóstico.16 Nesta situação está 
indicado o tratamento quimioterápico.

A amiloidose secundária é cada vez menos encontrada 
atualmente, estando associada a infecções crônicas (tubercu-
lose), artrite reumatoide, espondilite anquilosante e doenças 
inflamatórias intestinais. O envolvimento cardíaco é raro na 
amiloidose secundária.

Atualmente de grande importância é a amiloidose here-
ditária ou familiar decorrente de mutações gênicas que produ-
zem no fígado uma proteína amilogênica que é a transthyretina 
que causa miocardiopatia restritiva e neuropatia periférica.8,16 
Estão bem documentadas mais de 40 mutações gênicas que se 
associam à deposição de paraproteína amiloide nos tecidos. A 
transmissão é autossômica dominante e se associa à presença 
de neuropatia periférica ascendente. Precocemente no envolvi-
mento cardíaco ocorrem alterações do enchimento ventricular. 
Em uma série de 52 pacientes com amiloidose familiar, 27% 
tinham miocardiopatia, e o envolvimento cardíaco é um forte 
preditor de pior prognóstico e mais de 50% dos óbitos são 
decorrentes de insuficiência cardíaca ou arritmia ventricular.17

O quadro clínico é caracterizado pela tríade sintomá-
tica de dispneia, palpitações e precordialgia, com sinais de 
insuficiência cardíaca congestiva grave com estase jugular, 
hepatomegalia, ascite e edema de membros inferiores. Pode 
ocorrer angina típica por comprometimento da microcirculação. 
Síncope pode ser decorrente de bradiarritmias, taquiarritmias 
ou hipotensão postural associada à neuropatia autonômica.8,16 
Fibrilação atrial com fenômenos tromboembólicos ocorre em 
até 20% dos pacientes. Na ausculta, nas fases mais avançadas, 
pode-se encontrar um ritmo de galope com terceira bulha. A 
quarta bulha geralmente não está presente devido ao com-
prometimento e disfunção atrial. Em contraste à pericardite 
constritiva o sinal de kussmaul geralmente não está presente.15

Os achados eletrocardiográficos são inespecíficos e 
podemos encontrar sinais de sobrecarga das cavidades atriais, 
baixa voltagem, distúrbios de condução, bradiarritmias e ar-
ritmias ventriculares complexas (Figura 1).

O ecocardiograma irá caracterizar o padrão de disfunção 
diastólica grave com as alterações do padrão normal do fluxo 
mitral e pelas alterações ao doppler tecidual. Morfologicamente 
demonstra um aumento simétrico da espessura miocárdica e 
hiperrefringência do tecido miocárdico ao ultrassom, nos casos 
mais avançados. Aumento da espessura das paredes atrial e do 
septo interatrial é frequente e altamente indicativo de amiloi-
dose cardíaca16,17 (Figura 6). O envolvimento cardíaco também 
pode ser demonstrado pela cintilografia miocárdica (99Tc scan) 
com a presença de hipercaptação maciça de Tecnécio que se 
liga ao cálcio da proteína amiloide, sendo útil também para 
controle de tratamento e prognóstico.16 Mais recentemente a 
ressonância nuclear magnética com gadolíneo tem sido sugerida 
como um método importante para detecção de infiltração mio-
cárdica precoce, com realce tardio subendocárdico difuso10,17. 
Nos casos de espessamento difuso das paredes ventriculares 
é muito importante o diagnóstico diferencial entre amiloidose 
e miocardiopatia hipertrófica, visto que as doenças têm abor-
dagem e prognóstico diferentes. Como a amiloidose é uma 
doença sistêmica, muitas vezes o diagnóstico histológico pode 
ser facilmente realizado através de biópsia cutânea, de mucosa 
oral, intestinal ou renal. A certeza do envolvimento cardíaco 
pode ser obtida através da biópsia endomiocárdica que tem 
altíssima sensibilidade, visto que o processo é difuso no miocár-
dio e análise histológica na microscopia com vermelho congo 
demonstra a substituição dos miócitos pelo material fibrilar.16,17

O tratamento específico da amiloidose AL pode ser rea-
lizado com o quimioterápico Melphalan associado a corticoide 
e transplante de medula óssea nos casos refratários. Na amiloi-
dose familiar resta apenas a tentativa de transplante hepático.16

O tratamento da insuficiência cárdica secundária à 
amiloidose segue os mesmos princípios de outras etiologias, 

Figura 6. Ecocardiograma de paciente com amiloidose cardíaca, 
presença de espessamento parietal difuso, espessamento do septo 
interatrial e hiperrefringência tecidual ao ultrassom.  
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com bloqueio da ativação do sistema neuro-hormonal com 
IECA em baixas doses inicialmente pelo risco de hipotensão 
grave, espironolactona, diurético, redução de hipervolemia e 
reposição de albumina nos casos de síndrome nefrótica. Os 
betabloqueadores devem ser usados com cuidados pelo maior 
risco de bloqueio AV e pela exacerbação da hipotensão pos-
tural associada à neuropatia. Cabe ressaltar que existe risco 
de aparecimento na evolução de bradiarritmias, bloqueios AV 
e risco alto de intoxicação digitálica. Quando a insuficiência 
cardíaca se torna refratária existe consideração para transplante 
cárdico, lembrando que os resultados do transplante não são 
bons, pela elevada taxa de acometimento amiloide do enxerto, 
sendo a amiloidose uma contraindicação relativa de transplante 
de transplante cardíaco.18

ENDOMIOCARDIOFIBROSE

A endomiocardiofibrose é uma doença frequente em 
alguns países tropicais e subtropicais como os africanos, 
Índia, China e Brasil.3,4. É uma doença de etiologia desconhe-
cida, tem sido associada às condições de eosinofilia crônica 
persistente em algum momento de sua evolução9. Em nossa 
casuística vários casos se associaram à esquistossomose 
hepatoesplênica. A anormalidade de enchimento diastólico 
na endomiocardiofibrose deve-se à presença de endocárdio 
espessado e fi brótico, mais a obliteração da cavidade pelo 
tecido fibrótico e por trombos organizados, com algum grau 
de penetração do tecido para o miocárdio adjacente e para o 
aparelho subvalvar mitral e/ou tricúspide7,20,21. É caracteristica-
mente uma doença crônica, insidiosa, de longa evolução que 
frequentemente acomete ambos os ventrículos, com predomínio 
do acometimento do ventrículo direito nos casos de diagnóstico 
mais tardio.7

Os sintomas predominantes nas fases mais avançadas 
são de insuficiência cardíaca direta, com congestão sistêmica 
exuberante, inchaço em membros inferiores e aumento do vo-
lume abdominal, fadiga, tontura, caquexia e dor precordial atí-
pica.7,20 O fundamental para a suspeita diagnóstica é a presença 
de estase jugular importante, sopro de insuficiência tricúspide, 
hepatomegalia, ascite volumosa e edema de membros inferio-
res. Nos casos de acometimento predominante de ventrículo 
esquerdo o quadro é de dispneia e precordialgia associada à um 
sopro de insuficiência mitral. Derrame pericárdico é frequente 
nos casos de grave comprometimento ventricular direito.

No eletrocardiograma é frequente a presença de so-
brecarga atrial direita ou ritmo de fibrilação atrial, distúrbio 
de condução do ramo direito, bloqueio AV de primeiro grau 
e complexos de baixa voltagem nos casos de envolvimento 
predominantemente direito. No envolvimento esquerdo pre-
dominante são mais frequentes os sinais de sobrecargas atrial 
e ventricular esquerdas e alterações de repolarização.20

Na radiografia de tórax chama a atenção o aumento da 
área cárdica com deformação da silhueta por grande aumento 
atrial direito e dilatação da via de saída do ventrículo direito. Há 
sinais de hipofluxo pulmonar e derrame pleural é frequente.3,7,20 

O diagnóstico da endomiocardiofibrose geralmente é feito 
através da ecocardiografia bidimensional que, na maioria das 
vezes, demonstra obliteração apical dos ventrículos, oblitera-
ção da via de entrada do ventrículo direito, dilatação da via de 
saída e grande aumento do átrio direito e insuficiência tricús-
pide importante. Mais recentemente a ressonância magnética 
tem se demonstrado como um exame de alto rendimento para 
diagnóstico da endomiocardiofibrose, demonstrando clara-
mente o grau de obliteração endocárdica, a extensão da fibrose 
para os aparelhos subvalvares e a presença de fibrose com a 
técnica de realce tardio9,11 (Figura 7). Na nossa experiência a 
ventriculografia contrastada é muito característica e achamos 
que pode definir o diagnóstico nos casos duvidosos tanto do 
acometimento direito como esquerdo. (Figura 8).

O diagnóstico diferencial da endomiocardiofibrose deve 
ser feito com as outras causas de síndrome restritiva, particular-
mente com a miocardiopatia restritiva idiopática.21 Por ocasião 
do diagnóstico, a maioria dos pacientes se apresenta em estágio 

Figura 7. Endomiocardiofibrose de ventrículo esquerdo. Obliteração 
importante da cavidade ventricular, expansão da região infero-basal 
(via de entrada), dilatação atrial importante e realce tardio no endo-
miocárdio (setas).

Figura 8. Endomiocardiofibrose biventricular com amputação da 
ponta e dilatação da via de saída do VD e amputação da ponta e 
expansão da via de entrada de VE.
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avançado da doença, com grave limitação funcional e com 
elevado risco de morte na evolução, portanto, nesta condição 
são candidatos ao tratamento cirúrgico com bons resultados a 
médio e longo prazo13. Os pacientes com envolvimento car-
díaco mais discreto ou em classes funcionais I e II podem ser 
acompanhados clinicamente 7,20.

No envolvimento do ventrículo esquerdo predominante 
geralmente quem determina a indicação cirúrgica é a gravidade 
da insuficiência mitral e nível de hipertensão pulmonar.

MIOCARDIOPATIA RESTRITIVA IDIOPÁTICA

A miocardiopatia restritiva idiopática na maioria das 
vezes ocorre de forma esporádica, mas em alguns casos é uma 
doença familiar e frequentemente está associada a algumas 
doenças genéticas como miopatias esqueléticas, síndrome de 
Turner e síndrome de Noonan4,8,14. Em crianças parece ser mais 
frequente em meninas. O aspecto morfológico característico 
é a dilatação importante dos átrios, cavidades ventriculares 
pequenas, paredes espessadas, e na histologia se verifica a 
presença de fibrose dos miócitos. Os sintomas se desenvolvem 
na maioria dos casos entre a segunda e terceira décadas de vida, 
com quadro de insuficiência cardíaca congestiva, bloqueios 
atrioventriculares e fenômenos tromboembólicos. O aspecto 
ecocardiográfico mais comum é a presença de grandes dila-
tações atriais, cavidades ventriculares reduzidas, espessura 
de paredes aumentada e contratilidade preservada ou pouco 
reduzida13 (Figura 3). Estes casos exigem diagnóstico diferen-
cial com pericardite constritiva. Trombos são frequentes nos 
apêndices atriais, particularmente em pacientes com fibrilação 
atrial. O manejo destes pacientes é mais difícil, particularmente 
quando desenvolvem fibrilação atrial e perdem a sincronia 
atrioventricular. O prognóstico é desfavorável nos pacientes 
muito sintomáticos com mortalidade acima de 50% em três 
anos.14 Por se tratar de pacientes jovens com uma doença de 
grave prognóstico, a indicação de transplante cardíaco deve 
ser considerada mais precocemente.
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A Cardiomiopatia Hipertrófica caracteriza-se por hipertrofia 

ventricular esquerda, na ausência de condições que a justifi-

quem, desarranjo miofibrilar e fibrose progressiva determinada 

geneticamente por mutação em gene que codifica proteína do 

sarcômero. Sua expressão fenotípica é extremamente varia-

da, com diferentes graus e localização de hipertrofia, sendo 

as formas septal assimétrica e não obstrutiva (a qual não se 

detecta gradiente intraventricular apesar do uso de manobras 

provocativas) as mais prevalentes. O tratamento visa principal-

mente o alívio dos sintomas e a prevenção de morte súbita com 

implante de cardiodesfibriladores em pacientes considerados 

de alto risco. Estudos recentes têm demonstrado que o uso de 

bloqueadores dos receptores de angiotensina II nas formas não 

obstrutivas da doença está associado à regressão da hipertrofia 

e fibrose, além da melhora da função diastólica, iniciando-se 

uma era de uma nova meta terapêutica, a de prevenção da 

progressão da doença. O tratamento farmacológico inclui os 

betabloqueadores, considerados medicamentos de primeira 

escolha, antagonistas de cálcio, disopiramida e amiodarona, a 

última indicada principalmente para tratamento de arritmias 

complexas e prevenção de recidiva da fibrilação atrial. O trata-

mento invasivo está indicado para os pacientes que persistem 

sintomáticos apesar do tratamento farmacológico otimizado e 

com gradientes intraventriculares de repouso ou provocados 

superiores a 50mmHg. Entre as modalidades de tratamento 

invasivo, a miectomia septal persiste como primeira escolha, 

seguida da alcoolização septal.
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The Hypertrophic Cardiomyopathy is characterized by left 

ventricular hypertrophy in the absence of conditions that jus-

tify it, myofibril disarray and fibrosis, progressive, genetically 

determined by mutations in the gene encoding protein of the 

sarcomere. Its expression is extremely varied, with different 

degrees of hypertrophy and location, being that the septal 

form is asymmetric and not obstrusive (which is not detected 

intraventricular gradients despite the use of provocative ma-

neuvers), the most prevalent. Treatment is intended primarily 

to relieve symptoms and the prevention of sudden death with 

implantation of cardiac defibrillators in patients considered of 

high risk. Recent studies have shown that the use of receptor 

blockers angiotensin II in non obstructive disease is associated 

with regression of hypertrophy and fibrosis, besides improve-

ment in diastolic function, initiating an era of a new therapeutic 

goal, the prevention of disease progression. Pharmacological 

treatment includes beta-blockers which are considered first-

choice drugs, calcium antagonists, disopyramide and amio-

darone, the latter mainly indicated for treatment of complex 

arrhythmias and prevention of recurrence of atrial fibrillation. 

The invasive treatment is indicated for patients who remain 

symptomatic despite optimal pharmacological treatment and 

with resting or provocable intraventricular gradients exceeding 

50 mmHg. Among the methods of invasive treatment, septal 

myectomy remains the first choice, followed by percutaneous 

alcohol septal ablation.
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A Cardiomiopatia Hipertrófica (CMPH) descrita ini-
cialmente por Teare, em 1958, é uma doença gené-
tica primária do músculo cardíaco caracterizada por 

hipertrofia miocárdica, na ausência de outra doença cardíaca 
ou sistêmica capaz de induzir tal magnitude de hipertrofia, 
desarranjo miofibrilar e fibrose progressiva. O conhecimento 
da CMPH avançou dramaticamente nos últimos 50 anos, 
reconhecendo-se hoje ser causada por uma mutação em um 
dos vários genes que codificam proteínas do sarcômero. Esta 
particularidade é importante para o diagnóstico diferencial da 
MCPH de condições que apresentam fenótipos exatamente 
iguais, indistinguíveis clinicamente, porém causados por mu-
tações não sarcoméricas. Tal é o caso das mutações no gene 
que codifica a subunidade g-2 reguladora da proteína quinase 
do AMP-ativado (PRkAG2) que são associadas com vários 
graus de hipertrofia ventricular e pré-excitação e do gene que 
codifica proteína do lisossomo (LAMP2 – Doença de Danon) 
que estão associadas à intensa hipertrofia ventricular, morte 
súbita e disfunção sistólica precoce.1 Estas duas condições são 
responsáveis por depósito de glicogênio e não são verdadeiras 
MCPH. Com a utilização de métodos diagnósticos de imagem, 
não é possível a distinção entre mutações sarcoméricas e não 
sarcoméricas, o que confere maior importância à genotipagem.

A prevalência da CMPH na população geral é estimada 
em 1:500, 2,3 sendo considerada a doença genética mais preva-
lente na prática cardiológica.

DIAGNóSTICO

A intensidade da hipertrofia é um fator que deve ser 
considerado para o diagnóstico. Tem sido reconhecido como 
diagnóstico de CMPH espessura diastólica de qualquer parede 
ventricular maior ou igual a 15mm. No entanto, correlações 
de genótipo-fenótipo demonstram que menores graus de hi-
pertrofia e até ausência desta são compatíveis com a presença 
de um gene mutante. Portanto, espessuras septais inferiores a 

15mm podem ser diagnósticos de CMPH, porém há necessidade 
de se descartar a presença de outras condições que induzam 
hipertrofia ventricular, como treinamento físico intenso, por 
exemplo.3 A presença de movimento anterior sistólico da valva 
mitral, assimetria e obstrução intraventricular, que são condi-
ções exclusivas da CMPH, podem ser úteis para o diagnóstico 
diferencial, quando presentes.

Na dependência do local predominantemente da hiper-
trofia, a CMPH pode ser classificada em simétrica, quando a 
distribuição é homogênea, ou assimétrica, quando a hipertrofia 
é localizada ou predominante em determinado sítio da cavidade 
ventricular mesmo que envolva, com menor intensidade, outras 
regiões. Neste último caso, subtipos são possíveis, devendo-se 
ressaltar a possibilidade de acometimento do ventrículo direi-
to.3,4,5 A prevalência de cada uma das possibilidades anatômicas 
é variável dependendo da série analisada, conforme a maior 
prevalência de determinada mutação genética. O envolvimento 
predominante do septo interventricular, a chamada variedade 
septal assimétrica, responde por 80% a 90% dos casos3,4, sendo 
a variedade na qual, com maior frequência, se detecta obstrução 
dinâmica, em especial na via de saída do ventrículo esquerdo.

OBSTRUçÃO INTRAVENTRICULAR

A obstrução intraventricular merece destaque especial já 
que tem implicações prognósticas e terapêuticas. Conforme a 
presença ou ausência de gradiente intraventricular, os pacientes 
podem ser divididos em subgrupos hemodinâmicos conforme 
o gradiente de pico determinado por Doppler contínuo, em 
obstrutivos, quando gradiente intraventricular superior ou 
igual a 30mmHg (2,7m/s pelo Doppler) é detectado mesmo 
em condições basais; não obstrutivos, quando não se conse-
gue detectar gradiente superior ou igual a 30mmHg mesmo 
mediante o emprego de drogas ou manobras que o provocam; 
e em obstrutivos latentes, quando somente mediante manobras 
e/ou drogas, consegue-se demonstrar tal gradiente.3,4 A ecodo-
pplercardiografia estima confiavelmente o grau de obstrução 
pela equação de Bernoulli, tornando desnecessário o estudo 
hemodinâmico invasivo.

No que diz respeito à localização da obstrução, esta 
pode ser sub-aórtica ou médio-ventricular. A sub-aórtica, mais 
frequente, (95% das obstruções) é resultante do movimento 
anterior sistólico da valva mitral (SAM), com o contato da 
extremidade do folheto anterior (em alguns casos, do folheto 
posterior) com o septo. Quanto mais precoce e mais prolonga-
do o contato do folheto anterior com o septo, maior o grau de 
obstrução. Em virtualmente todos os pacientes, o SAM induz 
regurgitação mitral (com fluxo direcionado posteriormente) 
com magnitude relacionada ao grau de obstrução.6,7 Deter-
minantes do SAM e gradiente incluem: vigorosa fração de 
ejeção, geometria da câmara ventricular alterada, reduzida área 
do trato de saída, disposição anômala dos músculos papilares 
e do aparelho valvar mitral, como também o alongamento e 
espessamento dos folhetos da valva mitral. O SAM e a obstru-
ção ocorrem pela ação de forças hidrodinâmicas sobre a valva 

Figuras. A, B, C hipertrofia septal assimétrica. D, E, F realce tardio 
(setas).
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mitral, com efeito Drag predominando sobre o efeito Venturi.
Obstrução médio-ventricular ocorre em proporção 

menor (aproximadamente 5% dos casos) na ausência de SAM 
e ocorre por aposição muscular ou inserção anômala do mús-
culo papilar ântero-lateral diretamente ao folheto anterior da 
valva mitral.

A obstrução intraventricular tem um caráter dinâmico, 
com o gradiente variando consideravelmente com uma série de 
situações fisiológicas e farmacológicas que incluem: redução 
da pressão arterial periférica e do volume intraventricular; 
aumento da contratilidade miocárdica; ingestão de refeições 
copiosas e bebida alcoólica; exercício físico; agentes simpa-
ticomiméticos (como isoproterenol e dobutamina); nitrito de 
amilo; nitroglicerina; extrassístoles ventriculares; manobra de 
Valsalva. Todas estas condições levam ao aumento da inten-
sidade da obstrução. Por outro lado, a obstrução é reduzida ou 
até abolida com o aumento da pós-carga, portanto, além da 
infusão de volume, medicamentos como alfa-agonistas puros 
são os agentes de escolha para tratamento da hipotensão. Com 
a possível exceção da disopiramida,8 nenhum outro regime 
terapêutico reduz o gradiente intraventricular na condição de 
repouso. Os betabloqueadores reduzem apenas o gradiente 
induzido pelo esforço físico. Desaparecimento espontâneo 
e permanente da obstrução está relacionado à ocorrência de 
remodelamento de ventrículo esquerdo significativo, com 
evolução para disfunção sistólica.

Apesar de anterior considerável controvérsia sobre a 
implicação clínica do gradiente intraventricular (GIV), ele hoje 
é considerado marcador de má evolução no que diz respeito à 
morte por progressão da doença, gravidade de sintomas e aci-
dente vascular cerebral, porém não tem correlação significativa 
com morte súbita. Nos últimos anos, vários estudos clínicos 
têm demonstrado uma relação consistente entre a presença 
de GIV>30mmHg em repouso e evolução desfavorável, com 
sintomas graves de insuficiência cardíaca, mortalidade global 
e acidente vascular cerebral. Um estudo de uma grande série 
de pacientes com MCPH (1100 pacientes) demonstrou maior 
probabilidade de morte nos pacientes com GIV>30mmHg 
quando comparados com pacientes sem obstrução (Risco re-
lativo:2.0), como também, a presença de sintomas graves de 
insuficiência cardíaca (Risco relativo: 4.4)9. Estas complica-
ções foram mais comuns em pacientes com mais de 40 anos, 
sugerindo que a maior duração da obstrução promove mais 
efeitos adversos. Gradientes superiores a 30mmHg não foram 
associados a risco maior.9

QUADRO CLíNICO

A CMPH caracteriza-se por ser uma doença particular-
mente heterogênea, tanto no que diz respeito ao seu substrato 
genético, com mais de 1000 mutações reconhecidas até o 
momento em 11 genes, como na sua expressão fenotípica e 
quadro clínico.10 Isto ocorre por interferência possível de fatores 
ambientais, como exercício físico e associação de hipertensão 

arterial, e a presença de genes modificadores, como o polimor-
fismo da enzima de conversão.

O espectro clínico da CMPH é amplo, com possibilidade 
de expressão clínica da doença em qualquer fase da vida, desde 
crianças a idosos. O curso clínico pode ser estável (cerca de 
25% dos casos), com pacientes assintomáticos atingindo lon-
gevidade normal.3,11 Os sintomas mais frequentes são: dispneia 
a esforços (sintoma mais comum), dor precordial (típica de 
doença arterial coronária ou não), tonturas, pré-síncopes e 
síncopes, palpitações. Na evolução clínica, podem ocorrer: 
fibrilação atrial, arritmia mais comum, eventos embólicos, 
incluindo acidente vascular cerebral isquêmico, insuficiência 
cardíaca diastólica, evolução para disfunção sistólica, sintomas 
de insuficiência cardíaca refratários, endocardite infecciosa e 
morte súbita.3

Morte súbita
Apesar de ser uma complicação menos frequente, quan-

do comparada à insuficiência cardíaca diastólica e ao acidente 
vascular cerebral, a morte súbita é a complicação mais dramá-
tica da CMPH, acometendo com maior frequência indivíduos 
jovens (70% das mortes súbitas ocorrem em pacientes com 
menos de 35 anos de idade) e muitas vezes assintomáticos, 
como primeira manifestação da doença.3,11,12 A CMPH é con-
siderada a principal causa de morte súbita em jovens, incluindo 
atletas. Apesar de acometer os mais jovens em maior propor-
ção, o risco persiste até idades avançadas. Portanto, atingir 
determinada idade não confere imunidade à morte súbita.3,11,12 

Em séries de pacientes acompanhados em serviços terciários, 
portanto, que incluem pacientes mais graves, a MS tem uma 
incidência anual de 3-6%. Relatos de centros não terciários e 
séries de comunidades citam taxas menores, em torno de 1% 
de ocorrência de MS por ano.3,13

TRATAMENTO

O manuseio desses pacientes se concentra nos seguin-
tes objetivos: prevenção de morte súbita; alívio dos sintomas, 
com consequente melhora na qualidade de vida; evitar ou 
retardar a progressão da doença. Profilaxia de endocardite 
infecciosa e tratamento das complicações também fazem parte 
do tratamento convencional. A prática de atividades físicas 
intensas ou competitivas, bem como atividades profissionais 
que impliquem em risco de vida para si ou para terceiros deve 
ser desaconselhada.

PREVENçÃO DE MORTE SúBITA

Estratificação de Risco
Até o momento, ainda não dispomos de uma estratégia 

confiável para identificação de pacientes com alto risco de 
morte súbita, permanecendo esta questão um desafio a ser 
conquistado. Os principais óbices para esta conquista são a 
sua baixa prevalência e a grande heterogeneidade da doença. 
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A relevância da estratificação de risco tornou-se maior recen-
temente, com a introdução dos desfibriladores implantáveis na 
prática clínica que são eficazes na prevenção de MS, capazes de 
mudar a história natural da CMPH, apesar de ainda associados 
a alguma morbidade.

Marcadores clínicos não invasivos foram determinados 
por estudos observacionais e conquistaram uma aceitação geral. 
Apenas uma pequena parcela (3%) dos pacientes sem estes fato-
res de risco persiste com risco de morte súbita. Parada cardíaca 
revertida, fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sus-
tentada, história familiar de morte súbita relacionada à CMPH 
em um ou mais parentes de primeiro grau, síncope inexplicada, 
principalmente em jovens, após esforço físico e recorrente, 
taquicardia ventricular não sustentada (com frequência de pelo 
menos 120 bpm), comportamento anormal da pressão sistólica 
(em platô, deprimida ou em declínio) durante teste ergométrico, 
hipertrofia ventricular extrema, com espessura ≥30mm3,13 são 
estes marcadores. De uma perspectiva estatística, um destes 
fatores de risco isolado tem um valor preditivo positivo baixo 
(em torno de 20%) para morte súbita e são associados a uma 
taxa de sobrevida livre de eventos de 93% (87-99%).14 No 
entanto, se dois ou mais fatores de risco são identificados, o 
poder preditivo positivo é maior (45%) e a taxa de sobrevida 
livre de morte súbita é de 72%, justificando a consideração 
para prevenção com cardiodesfibrilador.14 Para identificação 
destes fatores de risco, os pacientes, principalmente aqueles 
com menos de 60 anos, devem realizar anualmente teste ergo-
métrico com protocolo atenuado e em ambiente hospitalar, e 
holter de 24 horas. Esta estratégia deve ser aplicada a todos os 
pacientes, principalmente os mais jovens.

Estudando-se a ocorrência de taquiarritmias ventricu-
lares em pacientes já submetidos a implante de cardiodesfibri-
ladores, pela avaliação de eletrogramas armazenados, pode-se 
fazer uma análise dos fatores de risco. O maior e principal 
estudo com este objetivo foi publicado em 2008, um registro 
multicêntrico internacional de 506 pacientes com CMPH 
submetidos a implante de cardiodesfibrilador em 42 centros.15 

Vários dados interessantes podem ser apreendidos deste estudo. 
Durante o período de acompanhamento médio de 3,7 anos, 
20% dos pacientes tiveram intervenções apropriadas do desfi-
brilador por taquicardia ventricular rápida (TV) ou fibrilação 
ventricular (FV), equivalentes a 5 desfibriladores implantados 
por intervenção. Taxas de intervenção foram 11% ao ano para 
prevenção secundária (pacientes que antes do desfibrilador 
tinham apresentado parada cardíaca revertida) e 4% ano para 
prevenção primária (pacientes com 1 ou mais fatores de risco 
referidos acima, com exceção do comportamento da pressão 
arterial no teste ergométrico). A taxa de intervenção de 4% ao 
ano para prevenção primária é a mesma taxa de morte súbita 
estimada em centros de referência, como referido acima (3-
6%). Não houve diferença na probabilidade de intervenção do 
desfibrilador quando comparados pacientes com 1 ou mais de 
um fator de risco.15 Portanto, um único fator de risco pode ser 

suficiente para justificar a indicação de implante do cardiodes-
fibrilador, ponderando-se bem a sua relevância.

MEDICAMENTOS x PREVENçÃO DE MORTE SúBITA

Historicamente, estratégias de prevenção incluíam, no 
passado, medicamentos como betabloqueadores, verapamil, 
amiodarona, procainamida e quinidina para os pacientes que 
apresentavam fatores de risco. Estes medicamentos provaram, 
com o tempo, serem ineficazes no sentido de prevenção de 
morte súbita e hoje não são sequer considerados com esta indi-
cação. Persiste apenas a indicação do uso da amiodarona para 
aqueles pacientes com alto risco, quando não há possibilidade 
de implante de cardiodesfibriladores, devendo-se ponderar a 
relação risco x benefício.

CARDIODESFIBRILADORES

Para prevenção secundária, há consenso geral na indica-
ção de cardiodesfibriladores. No que diz respeito à prevenção 
primária, a presença de dois ou mais fatores de risco confere 
risco suficientemente alto para se considerar a indicação de 
implante. No entanto, como demonstrado no registro mul-
ticêntrico de desfibriladores citado, a presença de um único 
fator de risco esteve associado a intervenções apropriadas do 
desfibrilador tanto quanto dois ou mais. Considerando-se que os 
centros que participaram do registro eram centros de referência, 
a indicação de implante para um só fator de risco deve ter sido 
bem ponderada. Portanto, a decisão terapêutica deve levar em 
consideração não só o número de fatores de risco, mas também 
o seu contexto, severidade e a idade do paciente3,13,14. Por exem-
plo, história familiar com vários membros acometidos de morte 
súbita tem um peso maior do que apenas um familiar, outro 
exemplo é a presença de taquicardia ventricular não sustenta-
da, que tem uma relevância muito maior quando presente em 
crianças e adolescentes do que em adultos. Diante de situações 
ambíguas, podemos lançar mão de outros fatores de risco, que 
têm relação com maior gravidade, listados na Tabela 2. Com 
relação à alcoolização septal, não há evidências definitivas de 
que a fibrose induzida pelo procedimento aumenta o risco de 
morte súbita a longo prazo em termos absolutos.13 A resposta 
definitiva a esta questão demanda estudos com longo tempo de 
acompanhamento com grande número de pacientes.16 No en-
tanto, há evidências de taquiarritmias ventriculares sustentadas 
em aproximadamente 10% dos pacientes submetidos à alcoo-
lização, com taxas de eventos anuais de 3-5%. No entanto, no 
momento, o implante do cardiodesfibrilador após alcoolização 
de artéria septal de forma rotineira parece ser desnecessário, 
porém é aconselhável a análise de cada caso per se, principal-
mente se houver um outro fator de risco.17

ASPECTOS GENéTICOS

A CMPH é causada por mutações transmitidas de forma 
autossômica dominante, em genes que codificam constituintes 
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do sarcômero. Atualmente, já foram identificadas mais de 1000 
mutações em 11 genes. Os genes mutantes da cadeia pesada 
da β-miosina cardíaca, da proteína C de ligação à miosina e da 
troponina T respondem por mais de 50% dos casos, os demais 
são afetadas com frequência muito menor. Genes mutantes 
identificados estão listados na Tabela 1.

Quando se tem a identificação de um gene mutante em 
uma família, o teste genético deve ser o método preferido para 
a pesquisa de familiares afetados.

Houve um entusiasmo inicial na possibilidade da ge-
notipagem identificar um substrato genético que identificasse 

o risco de MS. No entanto, ela não tem demonstrado ser uma 
estratégia suficientemente precisa na predição de prognóstico a 
ponto de justificar o seu uso disseminado, com esta indicação.13

TRATAMENTO FARMACOLóGICO

Nos pacientes assintomáticos, a maior preocupação 
deve ser para a avaliação do risco para MS. Não há consenso 
em instituir qualquer terapêutica nos pacientes não obstrutivos 
e sem sintomas. Para os pacientes obstrutivos assintomáticos, 
o uso de betabloqueadores tem papel no sentido de evitar o 
aumento do gradiente induzido pelo esforço. Nos pacientes 

tabela 1

Gene desiGnaÇÃo CroMos FreQUênCia FenÓtiPo

Cadeia Pesada da 
β-miosina

β-MHC 14q1 ≈ 30-40% HVE intensa (MS, CC)

Proteína C de ligação à 
miosina 

cMYBPC 11q1 ≈ 30-40%
HVE discreta mas possí-

vel grave

Troponina T cTnT 1q3 ≈15-20% HVE disc + tend MS

Troponina I cTnI 19p1 <5%

Troponina C cTnC 3p  Rara

Cadeia pesada da  
α-miosina 

α-MHC 14q1 Rara

α –Tropomiosina α-TM 15q2 <5%

Cadeia Leve Essencial 
da Miosina 

MLC-1 3p Rara

Cadeia Leve Reguladora 
da Miosina 

MLC-2 12q Rara

Actina 11q Rara

Titina 2q3 Rara

tabela 2 - subgrupos de maior risco.
Crianças e Adolescentes

Evolução para forma dilatada

Aneurisma apical

Doença Arterial Coronária concomitante

Obstrução intraventricular severa

Realce Tardio na Ressonância Magnética

Alcoolização Septal

sintomáticos o tratamento medicamentoso deve ser instituído, 
com o objetivo de controlar os sintomas. Os medicamentos 
comumente usados são:

Betabloqueadores
São considerados de primeira escolha, indicados tan-

to nas formas obstrutivas como nas formas não obstrutivas. 
O propranolol tem sido o medicamento mais utilizado, nas 
doses de 40 a 480mg/dia. Outros betabloqueadores podem 
ser usados, nas doses preconizadas e ajustadas, tentando-se 
atingir a frequência cardíaca de 60bpm. Induzem redução ou 
mesmo supressão no gradiente provocado (não há impacto no 
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gradiente em repouso), e controle dos sintomas, principalmente 
a dispneia de esforço e a precordialgia, por diminuir o consumo 
de oxigênio.

Verapamil
Indicado nas formas não obstrutivas ou com obstrução 

leve, devendo-se evitar o seu uso em pacientes com obstruções 
severas e sintomas limitantes, pela possibilidade de aumentar 
o gradiente devido ao seu efeito vasodilatador. Assim como os 
betabloqueadores, reduz o consumo de oxigênio do miocárdio, 
melhora o relaxamento e, portanto, o enchimento ventricular. 
Alguns trabalhos apontam que o verapamil é tão eficaz quanto 
o propranolol no tratamento da CMPH18. A dose preconizada 
de verapamil é de 80mg/dia a 480mg/dia, geralmente em apre-
sentações de liberações retardadas. Verapamil não é indicado 
para crianças. Tem sido usado como medicamento de segunda 
escolha, dando-se preferência geralmente ao uso do betabloque-
ador, porém não há evidências de que induza menos benefícios 
que este último. Na prática clínica, é mais comum o seu uso 
quando há contraindicação ao uso do betabloqueador. Pode ser 
usado em associação com o betabloqueador se não há bradicar-
dia, no sentido de aliviar sintomas refratários, porém também 
não há evidências que sugiram que a terapêutica combinada 
seja superior ao uso de doses maiores dos dois medicamentos 
usados isoladamente.

disopiramida
Antiarritmico do grupo IA, preconizada no tratamento 

das formas obstrutivas, independente da presença, ou não de 
arritmias, devido ao seu efeito inotrópico negativo e com a 
grande vantagem de não causar diminuição na frequência 
cardíaca. Ocasiona diminuição do gradiente em repouso, di-
minui o SAM e o volume regurgitante mitral. Pode ser usada 
em associação com propranolol e também com verapamil, nos 
pacientes com função ventricular normal acentuando-se o efeito 
inotrópico negativo, que é desejável nesses casos e evitando-se 
aceleração da frequência cardíaca. A dose preconizada varia 
de 250-500mg/dia. Apesar de incorporar propriedades antiar-
rítmicas, não há relatos de que proarritmias tenham interferido 
negativamente na evolução8. No entanto, deve-se monitorar 
com cuidados prolongamento do intervalo QT com o uso da 
droga. Na prática clínica, tem sido indicada para os pacientes 
obstrutivos que persistem sintomáticos apesar do uso de beta-
bloqueadores. Pelo grande benefício sintomático induzido com 
o seu uso, alguns serviços só indicam tratamento invasivo para 
aqueles pacientes que persistem sintomáticos apesar do uso da 
disopiramida8. Infelizmente este medicamento não é mais dis-
ponível em nosso meio, porém há possibilidade de importação. 
Deve ser evitada o seu uso associado à amiodarona e sotalol 
pelo risco de proarritmia.

amiodarona
Tem sido indicada para o controle de taquiarritmias 

ventriculares, na dose de 200-400mg/dia, com o objetivo de 

prevenção de MS, quando o implante de cardiodesfibrilador 
não é possível, e para a reversão e prevenção de recidiva de 
fibrilação atrial.

NOVAS DROGAS

Bloqueadores dos receptores da angiotensina
A angiotensina II tem efeitos tróficos no coração e 

tem efeitos moduladores significativos na expressão da hi-
pertrofia ventricular. Poliformismos da enzima conversora e 
de receptores AT1 da angiotensina II que são associados com 
níveis circulantes elevados e efeitos de angiotensina II foram 
acompanhados de maior penetrância e magnitude da hipertrofia 
ventricular na cardiomiopatia hipertrófica, quando comparados 
com polimorfismos que determinam níveis menores de an-
giotensina II. Em 2001, Lim DS et al.19, em um trabalho com 
camundongos portadores de cardiomiopatia hipertrófica trans-
gênica, mostraram que o uso de losartan foi capaz de reduzir 
a fibrose intersticial, com acentuada diminuição do colágeno 
nos camundongos tratados. Outro estudo da mesma instituição, 
utilizando coelhos com a MCPH transgênica, avaliou os efeitos 
da sinvastatina, inibidor da HMG-CoA redutase, na hipertrofia 
e fibrose, baseado na possibilidade da inibição do efeito trófico 
da angiotensina II pelas vastatinas. Neste estudo, ratos tratados 
com sinvastatina apresentaram melhora da função ventricular 
e regressão da fibrose e também da hipertrofia20. Os efeitos da 
espironolactona foram avaliados em estudo experimental com 
camundongos com MCPH transgênica, observando-se redução 
significativa da fibrose e do desarranjo de fibras21. Com os re-
sultados destes trabalhos experimentais disponíveis, iniciou-se 
a fase de experimentação em humanos, no sentido de avaliar 
benefícios clínicos com o uso destes medicamentos.

Em 2005 um ensaio piloto de Arteaga et al.22 utilizando 
losartan, em pacientes com CMPH não obstrutiva, mostrou 
que o medicamento foi bem tolerado e determinou melhora da 
função diastólica. A dose utilizada foi de 100mg/dia para todos, 
e os medicamentos em uso prévio foram mantidos.

Mais recentemente, foram estudados os efeitos do can-
desartan, na dose de 32mg por dia por 1 ano, em pacientes com 
CMPH, não obstrutivos, na tolerância a esforços e hipertrofia 
ventricular, avaliados por bicicleta ergométrica e ecocardio-
grama. Neste estudo, foi feita uma relação dos resultados com 
estudo genético. Observou-se que o uso do candesartan foi 
seguro e associou-se à melhora da função ventricular, da tole-
rância a esforços e, de maior relevância, também à regressão 
da hipertrofia ventricular. A magnitude do efeito do tratamento 
foi altamente dependente da mutação genética, sendo muito 
mais intensa nos portadores da mutação da cadeia pesada da 
betamiosina 23.

Ao se avaliar o papel dos inibidores da HMG-CoA 
na regressão da hipertrofia ventricular, um estudo piloto que 
utilizou atorvastatina, na dose de 80mg/dia por 9 meses, não 
demonstrou benefícios significativos24.
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pode ser necessária a alguns pacientes, principalmente os com 
obstrução médio-ventricular. A substituição valvar mitral é 
um procedimento raramente necessário, pelo fato de a regur-
gitação ter um caráter funcional e dinâmico que geralmente 
desaparece após realizada a miectomia septal. Casos onde 
ocorre deformidade anatômica significativa da válvula mitral, 
geralmente ocasionada pelo contacto crônico do folheto com 
o septo interventricular ao longo dos anos, ou quando a exage-
rada hipertrofia septal dificulta ou mesmo impede a realização 
da cirurgia, têm sido as poucas indicações para o implante de 
prótese valvar mitral25.

Os resultados obtidos com a cirurgia são muito depen-
dentes da experiência da equipe cirúrgica e do centro que a 
realiza. A sobrevida pós-operatória é excelente, com mortali-
dade anual de 1%26,27. Está associada à melhora significativa e 
persistente dos sintomas e tolerância a esforços. O benefício 
sintomático parece estar associado à ampliação da via de saída 
e redução da regurgitação mitral, com normalização das pres-
sões intraventriculares, o que ocorre na maioria dos pacientes. 
Acumulam-se estudos que registram benefício da cirurgia em 
ampliar a sobrevida a longo prazo. Estudo recente da Clínica 
Mayo comparou pacientes submetidos à miectomia septal 
com pacientes não operados e a pacientes não obstrutivos e 
observou-se que os operados tiveram uma expectativa de vida 

Figura.1. Conduta esquemática na MCPH

TRATAMENTO INVASIVO

Mesmo com o tratamento clínico adequado, cerca de 
5% dos pacientes permanecem refratários25. A esses pacientes 
sintomáticos e com gradiente significativo na via de saída do 
ventrículo esquerdo (superior ou igual a 50mmHg em repouso 
ou provocado) são indicadas as estratégias terapêuticas inva-
sivas (Figura 1).

Miectomia septal
Técnica proposta por Cleland no início dos anos 60, e 

posteriormente modificada por Morrow, consiste na ressecção 
cirúrgica de uma pequena parte (cerca de 5 a 10g) do septo 
proximal, por via transaórtica, com a finalidade de ampliação 
da via de saída e redução da obstrução sub-aórtica. A ressecção 
se estende da valva aórtica até as margens distais dos folhetos 
da valva mitral, numa extensão aproximada de 3cm. A inspe-
ção visual permite o reconhecimento de todas as alterações 
morfológicas que contribuem para a obstrução mecânica. Estas 
incluem a distribuição não homogênea da hipertrofia no septo, 
anomalias dos músculos papilares, tais como inserção direta no 
folheto anterior da valva mitral, obstrução causada por folhe-
tos mitrais alongados. Mais recentemente, tem sido proposta 
uma miectomia mais ampla, estendida mais distalmente, que 
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semelhante à da população geral e muito superior a dos obs-
trutivos não operados27. Após a miectomia, a sobrevida livre 
de mortalidade de todas as causas foi de 98%, 96% e 83% em 
1, 5 e 10 anos, e a sobrevida livre de mortalidade relacionada à 
CMPH (Insuficiência Cardíaca Congestiva e morte súbita) foi 
de 99%, 98% e 95%, respectivamente. Concluem os autores que 
a miectomia septal altera o curso da história natural da CMPH, 
fornecendo uma razoável expectativa de vida. Vale ressaltar 
o fato de ser um estudo retrospectivo e não randomizado, no 
entanto estes resultados associados a outras publicações de 
séries cirúrgicas, todos apontando benefícios da miectomia 
septal na sobrevida a longo prazo, apoiam esta possibilida-
de. No entanto, estes dados não devem ser utilizados como 
justificativa para indicação de intervenção mais precoce, seja 
cirúrgica ou alcoolização.

Não há evidências de que a miectomia septal por si só 
aumente o potencial arritmogênico ou predisponha à disfunção 
sistólica. As complicações operatórias ocorrem em cerca de 7% 
dos casos27 e as mais frequentes são: bloqueio atrioventricular 
total que ocorre em até 10% dos casos e comunicação inter-
ventricular em até 2% dos casos27,28,29.

Assim, com cerca de 50 anos de sua descrição e a larga 
experiência nos grandes centros de todo o mundo, bons resulta-
dos cirúrgicos, tanto no que diz respeito à melhora sintomática 
e, possivelmente, de sobrevida, a miectomia septal ainda é 
considerada o procedimento “gold standard” para o tratamento 
cirúrgico de pacientes portadores de CMPH, segundo as indi-
cações já comentadas anteriormente.

Ablação septal percutânea (ASA)
Técnica proposta em 1995 por Sigwart, consiste na pro-

dução intencional de um infarto na porção sub-aórtica do septo, 
associado à oclusão total da artéria responsável pela nutrição 
desta área, pela introdução de álcool absoluto. Consequente-
mente, ocorre uma ampliação da via de saída, com redução no 
gradiente intraventricular, diminuição do SAM, regurgitação 
mitral e alívio dos sintomas. A principal vantagem deste mé-
todo é ser menos invasivo. Observamos nos últimos anos, um 
entusiasmo crescente com esta nova técnica, que passou a ser 
considerado um procedimento de rotina na cardiologia inter-
vencionista. O número de alcoolizações realizadas foi muito 
superior ao de miectomias, nos últimos anos, cerca de 15 a 20 
vezes, e este aumento desproporcional de alcoolizações em re-
lação aos de miectomia realizadas pressupõe haver critérios de 
seleção de pacientes menos rígidos, já que as indicações são as 
mesmas para ambos os procedimentos. Os riscos relacionados 
à alcoolização incluem morte em 1,4% dos casos, taquicardia 
ventricular sustentada em 3%, tamponamento cardíaco em 3% 
e implante de marca-passo definitivo em 20%. Em estudo com 
ressonância magnética30 foram avaliados os resultados obtidos 
após os dois métodos, miectomia septal versus alcoolização 
septal, observando-se que a a ressecção do septo basal foi mais 
uniforme após miectomia septal, promovendo maior queda do 

gradiente na via de saída, imediatamente após o procedimento, 
enquanto na ablação os resultados foram mais variáveis, com 
uma ressecção escassa do septo basal em alguns pacientes, o 
que explicaria a menor queda no gradiente na via de saída, 
além disso, a ablação promoveu em 75% dos casos uma área 
de necrose transmural localizada inferiormente ao septo basal, 
estendendo-se ao ventrículo direito.

Numerosos estudos observacionais, com período de 
acompanhamento até 3 anos, têm demonstrado que os re-
sultados da alcoolização são comparáveis aos obtidos com a 
miectomia septal, tanto no que diz respeito à melhora clínica, 
benefícios hemodinâmicos, complicações e mortalidade. Até o 
presente momento, não há estudos randomizados com período 
de acompanhamento prolongado para esclarecer se um método 
é superior ao outro. No entanto, algumas considerações devem 
ser feitas com relação a esta questão. A primeira delas é a pre-
ocupação com relação às consequências da necrose induzida 
pela alcoolização, com a criação de um substrato arritmogênico 
adicional, predispondo pacientes já susceptíveis a arritmias 
letais por reentrada. Alguns observadores têm sugerido que a 
necrose induzida pela alcoolização não representa um verda-
deiro infarto por ter uma origem química e ter uma extensão 
controlada. No entanto, estudos morfológicos com ressonância 
magnética demonstram inequivocamente que estes infartos 
induzidos são transmurais e extensos, correspondente a 10% da 
massa ventricular total e 30% do septo30, com histologia típica 
de necrose de infartos causados por oclusão coronária. Apesar 
da preocupação que acarreta, não há evidências disponíveis de 
que a necrose induzida pela alcoolização aumente ou não o risco 
de morte súbita a longo prazo. Uma outra consideração a ser 
feita é o tempo de experiência maior com a miectomia septal, 
realizada na prática cardiológica há mais de 40 anos, com re-
sultados conhecidos a longo prazo e que permite a correção de 
lesões valvares associadas e, com a técnica ampliada, permite 
a redução de gradiente medioventricular. A alcoolização septal 
é, na visão da maioria dos autores, uma boa opção alternativa 
à cirurgia, principalmente para pacientes idosos e com riscos 
cirúrgicos elevados.

implante de marca-passo bicameral
A lógica para o procedimento é a de que a ativação pre-

coce da porção apical do ventrículo esquerdo alteraria o padrão 
da despolarização do septo interventricular, reduzindo o contato 
do mesmo com o folheto anterior da válvula mitral, e assim 
aliviando a via de saída com consequente queda do gradiente. 
Entretanto, a experiência tem mostrado que esse benefício não 
se mantém, e cerca de 3 meses após o implante ocorre retorno 
do gradiente e do SAM32,33. Estudos randomizados com “cross-
over” demonstraram que os benefícios clínicos referidos pelos 
pacientes se deviam exclusivamente a efeito placebo e não 
eficácia da intervenção. Portanto, não podemos, no momento 
atual, considerar o implante de marca-passo como estratégia 
efetiva para redução do gradiente intraventricular.
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A pericardite é a forma mais comum das doenças do pericárdio 

e pode se apresentar nas formas aguda e crônica. Frequente-

mente é idiopática e de evolução benigna. Quando não, as 

causas mais comuns são tuberculose, neoplasias malignas e 

doenças autoimunes.

O diagnóstico clínico requer a presença de dor precordial 

típica, atrito pericárdico, elevação difusa do segmento ST e 

derrame pericárdico. Os exames laboratoriais incluem: ECG, 

ecocardiograma, RX de tórax e marcadores de inflamação e 

necrose miocárdica. Procedimentos adicionais e internação 

devem ser considerados para os pacientes de maior risco. Os 

marcadores de risco são febre >38oC, evolução subaguda, 

derrame pericárdico volumoso ou tamponamento cardíaco e 

ausência de resposta ao tratamento com anti-inflamatórios.

O tratamento da pericardite deve focar a causa específica, 

quando identificável. Genericamente, usa-se aspirina ou anti-

inflamatórios não hormonais para os casos de etiologia viral ou 

idiopáticos. A colchicina pode ser útil como droga adicional 

nos casos recorrentes. A pericardiocentese está indicada nos 

pacientes com tamponamento cardíaco, quando há chance 

elevada de tuberculose, pericardite purulenta ou neoplasia. A 

pericardiectomia fica reservada para os casos de pericardite 

constritiva crônica.
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Pericarditis is the most common form of pericardial diseases 

and most of the cases are idiopathic and and follow a benign 

course. Major nonidiopathic etiologies include tuberculosis, 

neoplasia and autoimmune diseases.

The clinical diagnosis is confirmed when the following cri-

teria are present: typical chest pain, pericardial friction rub, 

widespread ST-segment elevation, and pericardial effusion.

Tests for pericarditis include ECG, echocardiogram, chest 

radiography and inflammation markers. High-risk patients 

need tests for etiology search and hospitalization. High-risk 

patients present fever >38oC, a subacute course, large peri-

cardial effusion or cardiac tamponade and/or failure of anti-

inflammatory drugs.

Treatment should target the specific etiology, if known. Ge-

nerically, aspirin or a non-steroid anti-inflammatory drug is 

used for treatment of viral and idiopathic pericarditis. Colchi-

cine is recommended as adjunct therapy for recurrent events. 

Pericardiocentesis is indicated for cardiac tamponade, high 

suspicion of tuberculosis, purulent pericarditis or neoplasia. 

Pericardiectomy is recommended for persistent constriction.

Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(1):30-7
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ACUTE AND CHRONIC PERICARDITIS

descriptors: pericarditis, pericardial effusion, cardiac 
tamponade, pericardiocentesis. 

descritores: pericardite, derrame pericárdico, tamponamento 
cardíaco, pericardiocentese.
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As pericardites constituem uma desordem comum em 
diversos cenários clínicos e podem ser a primeira 
manifestação de uma doença sistêmica. A evolução 

em geral é benigna, com curso autolimitado, podendo ser 
subdiagnosticada. Entretanto, não raramente, podem evoluir 
com complicações relevantes como tamponamento cardíaco 
e síndrome de restrição diastólica. Embora o diagnóstico de 
pericardite aguda em um paciente jovem com dor torácica típica 
pareça fácil, a identificação da etiologia pode ser desafiadora1. 
A internação pode ser necessária para identificação da etiologia, 
observação do risco de tamponamento cardíaco e efeito do 
tratamento. Novos casos de pericardite associados com causas 
até então desconhecidas tem sido descritos constantemente. 
Ao contrário de alguns tópicos da cardiologia, poucos estudos 
clínicos têm se dedicado às doenças do pericárdio. Da mesma 
forma, as rotinas de diagnóstico e terapêutica não estão suficien-
temente discutidas. Esta revisão abordará as duas formas típicas 
de apresentação da doença, aguda e crônica, e suas eventuais 
complicações, dando maior destaque para o seu diagnóstico e 
tratamento. Também serão apresentados os principais aspectos 
do tamponamento cardíaco.

PERICÁRDIO NORMAL

O pericárdio normal é uma membrana sacular constitu-
ída por duas camadas, o pericárdio visceral (em contato com o 
epicárdio), e o pericárdio parietal (em contato com estruturas 
do mediastino). Entre estas camadas encontra-se depositado 
um pequeno volume de líquido pericárdico, que varia de 10 a 
50ml. O pericárdio é ricamente inervado e pouco vasculariza-
do, constituindo uma estrutura pouco elástica, que impede sua 
dilatação2. Na verdade, aumentos insidiosos no volume tendem 
a deslocar a relação pressão-volume para a direita2. Entretanto, 
o acúmulo rápido de líquido faz com que a pressão do saco 
pericárdico se eleve e passe a impor restrição ao enchimento 
ventricular, que poderá acarretar comprometimento hemodinâ-
mico2. Essa condição corresponde ao tamponamento cardíaco, 
no caso de excesso de líquido pericárdico ou à síndrome de 
constrição cardíaca, quando há espessamento pericárdico e o 
aumento da pressão se dá na ausência de derrame2.

PERICARDITE AGUDA

O termo pericardite aguda refere-se à inflamação do 
pericárdio que se manifesta em geral em um período menor 
do que 3 meses3,4. Para períodos maiores se utiliza o termo 
pericardite crônica. Alguns autores ainda definem uma outra 
forma, a pericardite subaguda, que compreenderia uma mani-
festação entre 6 semanas e 6 meses5. A inflamação quase sem-
pre atinge os dois folhetos do pericárdio, por serem estruturas 
adjacentes, produzindo exsudato que pode se acumular ou não 
como derrame pericárdico. Assim, as pericardites agudas são 
subdivididas em “com derrame” e “sem derrame” (fibrinosa). 
O termo pericardite “seca” é reservado para pericardites em 
que não se detecta clinicamente derrame pericárdico2.

ETIOLOGIA

A pericardite idiopática constitui a forma mais comum 
de apresentação de pericardite aguda, representando 90% dos 
casos2,5. Isso ocorre porque na prática clínica a pesquisa diag-
nóstica é frequentemente inconclusiva, e a maioria dos casos 
tem um curso benigno e autolimitado após tratamento empírico 
com anti-inflamatórios não-hormonais (AINH). Métodos avan-
çados de biologia molecular, como PCR e hibridização in situ, 
podem mudar o diagnóstico inicial de pericardite idiopática 
para viral ou autorreativa. Entretanto, a decisão de estender a 
pesquisa diagnóstica deve ser individualizada, considerando o 
seu custo, risco e benefício6.

Além das pericardites idiopáticas ou virais, várias pato-
logias também podem cursar com pericardite, tornando a lista 
de potenciais causas extensa. A pericardite pode ser a primeira 
manifestação de uma doença sistêmica (em geral autoimune), 
neoplasia ou tuberculose2,4. Cada uma dessas patologias apre-
senta uma frequência de 5% dos casos não selecionados em 
países desenvolvidos4. Em geral, as causas de pericardite aguda 
podem ser subdivididas em infecciosas ou não-infecciosas. 
As de origem não-infecciosa incluem etiologias autoimunes 
(relacionadas à lesão do pericárdio, doença do tecido conectivo 
e formas autorreativas), neoplásicas, desordens metabólicas e 
pericardites traumáticas. Os agentes infecciosos capazes de 
causar pericardite incluem vírus, baterias, fungos e parasitas 
(Tabela 1).

Na prática clínica, a maioria do caso é classificada como 
idiopática (90%) e tem presumivelmente etiologia viral. 

As pericardites virais são a principal causa de infecção 
do pericárdio. A ação inflamatória se dá pela ação direta do 
vírus ou pela resposta imunológica3,7. Ocorrem depois de uma a 
três semanas de pródromos de infecção viral. Acometem indiví-
duos jovens e têm manifestação clínica em geral autolimitada, 
sendo o tratamento clínico suficiente para promover alívio dos 
sintomas e prevenir complicações. Um aumento de cerca de 
quatro vezes nos níveis séricos de anticorpos são sugestivos, 
entretanto ainda não são diagnósticos para pericardite viral3. 
O diagnóstico etiológico específico pode ser obtido por meio 
da análise do líquido pericárdico ou de biópsia do pericárdio 
seguida de análise por métodos imuno-histoquímicos. No curso 
de uma pericardite não complicada, em indivíduo sadio, essa 
análise se faz desnecessária5,6. O tratamento é direcionado à 
resolução dos sintomas.

As pericardites bacterianas são raras em adultos e exi-
bem uma taxa elevada de mortalidade, em torno de 40%3. Via 
de regra a contaminação se dá por via hematogênica, a partir de 
uma outra infecção8,9. A pericardiocentese ou, preferencialmen-
te, a drenagem pericárdica, deve ser realizada, com obtenção 
de líquido para culturas e análise. A lavagem da cavidade, 
combinada à administração de antibióticos sistêmicos e, even-
tualmente, intracavitários, constituem o tratamento padrão3. A 
pericardiectomia pode ser necessária no caso de aderências, 
manutenção de infecção, tamponamento cardíaco recorrente ou 
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constricção pericárdica3,5. Os agentes etiológicos mais comuns 
são os estafilococos, pneumococos e estreptococos5.

Nos últimos anos tem sido expressivo o número de 
casos de pericardite tuberculosa, principalmente em indivíduos 
imunocomprometidos, em especial aqueles infectados pelo 
vírus HIV3. A mortalidade em pacientes não tratados chega 
a 85% e a evolução para constricção pericárdica em 30-40%. 
O diagnóstico se faz pela da identificação do Mycobacterium 
tuberculosis no líquido. A dosagem da adenosina-deaminase 
(ADA) também é útil para o diagnóstico. Títulos maiores de 
40 UI/l são específicos para pericardite tuberculosa5. Estudos 
indicam que o tratamento com predinisona esteve associado 
à menor mortalidade e menor necessidade de pericardiocen-
tese e pericardiectomia10,11, entretanto o seu uso permanece 
controverso.

Os pacientes com infarto transmural frequentemente 
são acometidos por diferentes formas de pericardite. Em geral, 
entre o terceiro e o sétimo dia de evolução, quase metade dos 
pacientes apresentam inflamação do pericárdio subjacente a 
área infartada, podendo se traduzir por dor pleurítica ou surgi-
mento de atrito pericárdico, mesmo em indivíduos assintomá-
ticos3,5. Entre duas a onze semanas após o evento, ocorre uma 
outra síndrome, caracterizada por febre, infiltrado pulmonar 
e dor pleurítica. Acredita-se que esta última seja resultado da 

liberação de mediadores autoimunes relacionados à necrose 
miocárdica. Trata-se da Síndrome de Dressler, de curso habitual 
autolimitado. As duas formas são responsivas ao tratamento 
com AAS ou ibuprofeno5.

A pericardite urêmica é comum em pacientes com 
insuficiência renal que ainda não foram submetidos à terapia 
dialítica adequada. Provavelmente é relacionada ao acúmulo de 
substâncias tóxicas, pró-inflamatórias. Ao contrário dos outros 
tipos de pericardite, não é habitual o achado de alterações eletro-
cardiográficas características, podendo o eletrocardiograma ser 
normal. O tratamento envolve, além de AINH, terapia dialítica 
intensiva5. Mesmo aqueles pacientes em diálise manifestam 
uma prevalência maior de pericardite relacionada à diálise, em 
que se destaca a febre alta e a predisposição pela formação de 
derrame pericárdico5.

Dentre as formas de pericardite autoimune, destaca-se a 
pericardite autorreativa, cujo diagnóstico pode ser feito de acor-
do com os seguintes critérios: aumento do número de linfócitos 
e mononucleares >5000/mm3 (autorreativa linfocítica), ou pela 
presença de anticorpos contra o tecido miocárdico (antisarco-
lermal) e líquido pericárdico (autorreativo anticorpo-mediado); 
inflamação nas biópsias epicárdicas/endomiocárdicas ≥14 
células/mm2; exclusão de infecção viral ativa no líquido 
pericárdico e biópsias; infecção por tuberculose, Borrelia 

tabela 1- etiologia das Pericardites.
Pericardite infecciosa

Viral: Echovírus e Coxackievírus (mais comuns), Influenza, Ebstein Barr, CMV, Varicela, Rubéola, Caxumba, hepatite B, hepatite C, 
HIV

Bacteriana (mais comum: tuberculose, outras bactérias raramente podem incluir: Pneumococo, Meningococo, Gonococo, Haemo-
phillus, Borreliose, Chlamydia, Treponema pallidum

Fúngica (raro: Candida, Histoplasma)

Parasitária (muito raro: Echinococcus, Toxoplasma, Entamoeba histolytica

Pericardite não-infecciosa

Autoimune

Síndrome de lesão do pericárdio (síndrome pós-infarto do miocárdio, síndrome pós-pericardiectomia, pericardite pós-traumática)

Doenças autoimunes (mais comum no lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, esclerose sistêmica, 
vascultie sistêmica, síndrome de Behçet, febre familiar do Mediterrâneo)

Pericardite autorreativa

Neoplásica

Tumores primários (raro, quase todos mesoteliomas do pericárdio)

Tumores metastáticos (comuns, quase todos do pulmão, mama e linfomas)

Metabólica (comum: uremia, mixedema, outras: raras)

Traumática

Lesão direta (lesão torácica penetrante, perfuração do esôfago)

Lesão indireta (lesão torácica não-penetrante, radiação)

Outras (raras: relacionadas a drogas) 

Adaptado de Imazio M, Trinchero R. Triage and Management of Acute Pericarditis. International Journal of Cardiology 2007;118: 286-294.
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burdorferi, Chlamydia pneumoniae, e outras infecções bacte-
rianas excluídas por PCR e ou culturas; ausência de neoplasia 
nas amostras examinadas; exclusão de desordens metabólicas 
sistêmicas e uremia3. A pericardite autorreativa ocorre na artrite 
reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, esclerose sistêmica 
progressiva, polimiosite/dermatomiosite, doença mista do te-
cido conjuntivo, espondiloartropatias seronegativas, Síndrome 
de Behçet, Granulomatose de Wegener e sarcoidose3. Nesses 
casos a intensificação do tratamento da doença sistêmica e 
tratamento sintomático são indicados3.

SINAIS E SINTOMAS

O diagnóstico de pericardite aguda envolve a presença 
dos seguintes critérios diagnósticos: dor torácica característica, 
atrito pericárdico, alterações eletrocardiográficas sugestivas e 
nova apresentação de derrame pericárdico2,4. A presença de dois 
dos critérios é suficiente para o diagnóstico. Embora a elevação 
de marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa, não 
seja critério diagnóstico, trata-se de um achado confirmatório, 
necessário para o diagnóstico de pericardite de acordo com 
alguns autores2.

A apresentação mais comum é a de dor torácica retroes-
ternal de forte intensidade, de início súbito, como acontece nas 
pericardites virais e bacterianas, normalmente precedida por 
pródromos infecciosos, como febre e mal-estar. Os principais 
diagnósticos diferenciais são o tromboembolismo pulmonar e 
o infarto do miocárdio. Alguns pacientes podem ter instalação 
insidiosa ou mesmo se apresentarem assintomáticos. A dor tem 
característica pleurítica, ou seja, é ventilatório-dependente, 
com piora à inspiração profunda2,4. O paciente refere melhora 
na posição sentada e em proclive. A dor com irradiação para 
região escapular pode ser relacionada com o comprometimento 
do nervo frênico2.

O atrito pericárdico é o achado clássico da pericardite 
aguda, definindo seu diagnóstico2,4. Ocorre pela fricção do 
pericárdio visceral e parietal. Trata-se de um rangido de alta 
intensidade, mais audível ao final da inspiração. A ausência 
de atrito, entretanto, não exclui o diagnóstico de pericardite2,4.

ExAMES COMPLEMENTARES

A rotina diagnóstica básica inclui a ausculta, realização 
de eletrocardiograma, ecocardiograma transtorácico, exames 
sanguíneos de rotina, incluindo marcadores de inflamação 
(proteína C reativa e/ou velocidade de hemossedimentação) 
e enzimas de lesão miocárdica (creatinoquinase, troponinas), 
além de radiografia de tórax4. Exames adicionais podem ser 
solicitados de acordo com a suspeita diagnóstica.

ELETROCARDIOGRAMA

Revela alterações características de pericardite, cor-
respondendo a estágios de evolução da afecção2: -estágio I: 
supradesnivelamento côncavo difuso de ST e depressão do 

segmento PR (Figura 1); -estágio II: normalização do ST e 
PR; -estágio III: inversões amplas de onda T; -estágio IV: 
normalização da onda T.

Figura 1. Eletrocardiograma na pericardite aguda. Eletrocardiograma 
de 12 derivações revelando supradesnivelamento difuso do segmento 
ST e depressão do segmento PR, correspondendo ao estágio I de 
pericardite aguda.

As alterações descritas no estágio I são comuns na fase 
inicial da pericardite aguda e envolvem geralmente todas as 
derivações, exceto aVR. As exceções são a pericardite pós-
infarto, que pode determinar alterações mais localizadas ou a 
pericardite urêmica, que normalmente não provoca alterações 
eletrocardiográficas5.

ExAMES LABORATORIAIS

Os pacientes com pericardite geralmente apresentam 
evidência de inflamação sistêmica, traduzida por leucocitose, 
elevação da velocidade de hemossedimentação e proteína C 
reativa. Dependendo da extensão da inflamação pode haver 
elevação de enzimas de lesão cardíaca como a fração MB da 
creatinoquinase e da troponina. Essas enzimas frequentemente 
apresentam elevações apenas discretas e parecem não apre-
sentar correlação prognóstica. A dosagem de NT Pro-BNP 
elevada em pacientes com derrame pericárdico se relaciona a 
pior prognóstico5,6.

RADIOGRAFIA DE TóRAx

Pode ser comum a visualização de derrame pleural, prin-
cipalmente do lado esquerdo. Derrames pericárdicos superiores 
a 250 ml podem ser notados pelo aumento da silhueta cardíaca5.

ECOCARDIOGRAMA

Derrames pericárdicos com conteúdos superiores a 15 
ml podem ser visualizados através da ecocardiografia, que cons-
titui importante ferramenta para a avaliação de tamponamento 
cardíaco 4,5 (Figura 2).
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RESSONâNCIA NUCLEAR MAGNéTICA E TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIzADA

São métodos utilizados para quantificar e localizar de 
forma mais detalhada os derrames pericárdicos, provendo in-
formações adicionais ao ecocardiograma. A tomografia é útil 
na detecção de espessamento pericárdico e no estabelecimento 
do tipo de derrame4,5.

TRATAMENTO

A pericardite aguda idiopática ou viral tem curso auto-
limitado na maioria dos casos e responde ao tratamento com 
aspirina (650mg a cada 6 horas) ou outro agente anti-inflama-
tório não-hormonal (AINH), como o ibuprofeno 300-800mg a 
cada 6-8 horas, preferido por efeitos colaterais raros e impacto 
favorável no fluxo sanguíneo coronariano3,5. O esquema inicial 
deve ser mantido até remissão da febre, dor torácica, ou até 
remissão do derrame pericárdico. Deve-se adicionar protetor 
gástrico. A dose de aspirina deve então ser regredida para 
500mg a cada 8 horas por uma semana, e depois para 250mg 
a cada 8 ou 12 horas por duas semanas. No caso de infarto 
do miocárdio a administração de aspirina é preferida por não 
interferir no processo de cicatrização do miocárdio5. A indo-
metacina, particularmente, deve ser evitada em pacientes que 
tenham evidências de doença arterial coronariana, pois reduz 
o fluxo sanguíneo coronário5. Se a inflamação não responder 
aos AINH, a colchicina tem mostrado benefício na redução 
da dor e na prevenção de recorrência. O estudo Colchicine for 
Acute Pericardites (COPE)11 comparou o uso de aspirina com 
colchicina (1-2mg no primeiro dia, seguido por 0,5-1mg/d, por 
3 meses), com o uso de aspirina isolada, e mostrou-se favorável 
no grupo com adição de colchicina no alívio de sintomas (11,7 
vs 36,7%; p ≤0,03) e recorrência em 18 meses (10,7 vs 32,3; 
p≤0,004)11,12.  Apesar dos corticoides produzirem uma resposta 
rápida no controle dos sintomas e remissão inicial do quadro4, 
há evidência que demonstra a associação de pericardites de 
repetição após uso destas medicações. No estudo COPE, o uso 

de esteroide foi fator de risco independente de recorrência (OR= 
4,3). Os corticosteroides devem, portanto, ser considerados 
apenas naqueles pacientes com pericardites recorrentes não 
respondedores aos AINH e colchicina, ou para pacientes que 
se beneficiem como tratamento de uma doença inflamatória 
específica, após uma extensa pesquisa de sua causa5. Havendo 
opção por essa classe de droga, doses adequadas de prednisona 
(1-1,5mg/kg) devem ser administradas, por um período de pelo 
menos 1 mês, com retirada gradual. A recorrência frequente 
de pericardite, muito sintomática, apesar de tratamento clínico 
adequado, pode requerer pericardiectomia cirúrgica5. Entre-
tanto, novos eventos podem acontecer mesmo após a cirurgia, 
especialmente se o pericárdio não for completamente removido.

A maioria dos pacientes recupera-se sem sequela. Os 
preditores maiores de pior prognóstico incluem: febre >38°C, 
sintomas insidiosos associados a estado de imunossupressão, 
perdicardite traumática, pericardites com grandes derrames 
pericárdicos (>20mm na ecocardiografia ou tamponamento car-
díaco), ou não resposta a AINH4,13. Outros preditores menores 
de pior prognóstico incluem: miopericardite, imunossupressão, 
trauma e terapia anticoagulante oral4. As mulheres têm um risco 
aumentado de etiologias específicas ou complicações devido à 
maior prevalência de doenças autoimunes4. Os pacientes com 
preditores de pior prognóstico devem ser internados e subme-
tidos a uma ampla investigação etiológica. Caso contrário, para 
pacientes sem preditores clínicos de gravidade e com baixo 
risco de etiologias específicas, o tratamento domiciliar é bem 
tolerado4,14. Deve ser considerado, individualmente, um tempo 
de observação hospitalar de cerca de 24 horas para notar remis-
são de sintomas5,14. Para os casos de pericardites recorrentes, 
uma vez definida a etiologia, a internação também deve ser 
condicionada aos critérios mencionados4,14.

PERICARDIOCENTESE

A pericardiocentese é indicada no tamponamento 
cardíaco, derrames pericárdicos >20mm no ecocardiograma 
(diástole), mas também nos pequenos derrames para propósitos 
diagnósticos (líquido pericárdico e análise de tecido, pericar-
dioscopia e biópsia epicárdica/pericárdica). A dissecção aórtica 
é a principal contraindicação3. As contraindicações relativas 
incluem coagulopatia não corrigida, terapia anticoagulante e 
trombocitopenia <5000/mm3, além de derrames pequenos, 
posteriores e localizados. A drenagem cirúrgica é preferida 
no hemopericárdio traumático e pericardite purulenta3. A 
possibilidade de pericardioscopia e as técnicas avançadas de 
virologia e biologia molecular permitiram aumentar o valor 
diagnóstico da biópsia epicárdica/pericárdica. Uma vantagem 
prática da pericardioscopia é que permite biópsia utilizada para 
se descartar neoplasias4.

MIOPERICARDITE

A elevação de troponina nos casos de pericardite pode 
ser tradução de comprometimento do miocárdio subjacente. 
A elevação difusa do segmento ST também pode significar 

Figura 2. Ecocardiograma na pericardite aguda. Corte transversal 
do coração, visualizado no modo M, revelando derrame pericárdico.
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algum grau de lesão subepicárdica. Desta forma, supõe-se que 
as pericardites e miocardites estejam envolvidas dentro de um 
mesmo espectro, com graus de envolvimento distintos, mas 
presentes de forma concomitante4.

PERICARDITE CRôNICA

As pericardites crônicas incluem formas efusivas (in-
flamatória ou hidropericárdio na insuficiência cardíaca, ade-
rente ou constritiva)15. Também estão incluídas as chamadas 
pericardites recorrentes. Os sintomas são geralmente leves 
(dor torácica, palpitações e fadiga), relacionados ao grau de 
descompressão cardíaca e inflamação pericárdica7. O algoritmo 
diagnóstico, o manejo dos sintomas e as indicações de pericar-
diocentese são similares ao da pericardite aguda7.

PERICARDITE CONSTRITIVA

A constricção pericárdica ocorre quando um espes-
samento ou calcificação pericárdica impede enchimento das 
câmaras cardíacas, limitando o volume cardíaco total. Uma 
característica marcante desse fenômeno é a equalização das 
pressões diastólicas finais nas quatro câmaras cardíacas. Isso 
ocorre porque o enchimento é determinado pelo volume li-
mitado do pericárdio, e não pela complacência de cada uma 
das câmaras, como deveria ser2. Costuma ser resultante de um 
período longo de inflamação do pericárdio, resultando em ci-
catrização com espessamento, fibrose e calcificação. As causas 
mais frequentes são irradiação mediastinal, pericardite crônica 
idiopática, pericardite tuberculosa e no pós-operatório de cirur-
gias cardíacas2. As manifestações incluem a elevação da pressão 
venosa sistêmica sem congestão pulmonar significativa. Dentre 
os sinais clínicos destacam-se a turgência jugular, com pulso 
venoso apresentando ondas X e Y descendentes acentuadas e 
o sinal de kussmaul, que se traduz em um aumento no pulso 
jugular durante a inspiração2. É comum também apresentação 
de baixo débito cardíaco, que pode levar à fadiga e caquexia 
cardíaca2.

A calcificação do pericárdio pode ser vista em uma 
radiografia torácica, principalmente em perfil. Espessamentos 
maiores do que 2mm, como ocorre na maioria dos pacientes, 
podem ser identificados através do ecocardiograma, tomografia 
e ressonância nuclear magnética2. O ecodopplercardiograma 
permite caracterizar padrões de fluxo associados à constrição 
pericárdica. As ondas de fluxo mitral na diástole exibem alguns 
padrões, como tempo de desaceleração da onda E (TDE) curto, 
onda A pequena ou ausente. Ocorre também uma variação 
significativa entre os picos de fluxo (> 25%) entre a inspiração 
e a expiração2. (Figura 3).

Nota-se um aumento do fluxo durante a expiração 
representado pela onda E proeminente, com pico de maior 
velocidade. No caso de pericardite constrictiva, o aumento é 
> 25% em relação à inspiração.

A pericardite constritiva deve constituir diagnóstico 
diferencial para todo paciente que se apresenta com sinais de 
congestão. O ecocardiograma pode ser útil na diferenciação 

com patologias que acometem o coração direito ou hipertensão 
arterial pulmonar. A diferenciação mais difícil, entretanto, 
se faz entre pericardite restritiva e cardiomiopatia restritiva 
(Tabela 2). Em alguns pacientes com apresentação precoce, 
os sintomas podem se resolver com tratamento clínico apenas, 
que inclui o uso de agentes anti-inflamatórios, colchicina e 
esteroides. Nas formas mais crônicas, o tratamento definitivo 
é a decorticação do pericárdio, com ressecção ampla dos dois 
folhetos2. O procedimento envolve risco e tem melhores re-
sultados nas pericardites crônicas virais ou idiopáticas. Outra 
forma de apresentação acomete o paciente com tamponamento 
cardíaco que não tem resolvido o aumento da pressão no átrio 
direito quando submetido à pericardiocentese. Nesse caso, 
supõe-se que a restrição ao enchimento não era causada tão 
somente pelo derrame pericárdico, mas era também resultado 
da constrição pericárdica (predominantemente o pericárdio 
visceral)2.

PERICARDITE RECORRENTE

A pericardite recorrente envolve um tipo intermitente, 
que alterna períodos de sintomas e outros de latência, sem 
manifestações, e uma forma incessante, na qual a retirada da 
terapia anti-inflamatória provoca recidivas16,17. O comporta-
mento da pericardite recorrente se assemelha ao de uma doença 
inflamatória sistêmica, sendo descrito envolvimento pleuro-
pulmonar e hepático4. Os mecanismos sugeridos para explicar a 
recorrência incluem o tempo ou dose de tratamento insuficiente, 
tratamento precoce com corticosteroides (que promoveria 
maior replicação de material genético viral e maior estímulo 
antigênico), reinfecção e exacerbação de doença autoimune18. 
O uso de corticosteroides tem sido reconhecido como um fator 
de risco para recorrências4. Baixas doses de corticosteroides, 
entretanto, principalmente no contexto de doenças autoimunes 
concomitantes, são razoáveis para o tratamento de pericardite. 
Doses mais altas estiveram associadas a maiores efeitos cola-
terais e a maior recorrência19,20.

O tratamento da pericardite recorrente envolve repouso, 
com restrição ao exercício físico e uso de AINH.17 No estudo 
Colchicine for Recurrent Pericarditis (CORE), os pacientes 
receberam aspirina na dose de 800mg a cada 6 a 8 horas, por 
7 a 10 dias, com retirada gradual até 3 a 4 semanas12. Um dos 
grupos também usou colchicina na dose de 1-2mg no primeiro 
dia, seguido de dose de manutenção de 0,5-1mg diários por 6 
meses. A adição da colchicina diminuiu a taxa de recorrência 
em 18 meses (24% contra 50,6% do grupo que não a recebeu, 

Figura 3. Variação respiratória do fluxo através da valva mitral na 
constrição do pericárdio.
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com p=0.02) e a persistência dos sintomas em 72 horas de 
tratamento (10% contra 31% do grupo que não a recebeu, 
com p=0,03)12.

TAMPONAMENTO CARDíACO

O acúmulo de líquido no saco pericárdico é consequên-
cia de processo inflamatório ou não inflamatório que acomete 
o pericárdio, como descrito anteriormente. Além das causas 
enumeradas, o derrame pericárdico pode ocorrer em pacientes 
com congestão venosa sistêmica importante. Sangramentos se-
cundários a trauma, dissecção de aorta ou rotura miocárdica pós 
IAM também constituem causas de derrame pericárdico. Esse 
volume anormal de líquido no saco pericárdico, independente 
da causa, promove a compressão cardíaca.

O tamponamento cardíaco pode ser considerado como 
um espectro de gravidade de compressão do coração, com 
graus variados de repercussão hemodinâmica. No entanto, na 
prática clínica, o diagnóstico corresponde àquela situação em 
que o estágio da evolução do derrame pericárdico causa colapso 
circulatório. Esse efeito hemodinâmico importante é secundário 
à redução acentuada do enchimento ventricular, acompanhada 
de queda do débito cardíaco. O prejuízo grave do enchimento 
ventricular é a consequência do aumento progressivo da pressão 
dos átrios direito e esquerdo e das pressões diastólicas dos ven-

trículos. Essas pressões se equalizam e passam a corresponder 
àquela do saco pericárdico (entre 15 e 20 mmHg), dificultando 
o retorno venoso21.

Derrames pericárdicos volumosos, decorrentes de peri-
cardites subagudas ou crônicas, apresentam risco elevado, em 
torno de 30%, de progressão para o tamponamento cardíaco22. 
Saliente-se que 90% desses casos apresentam uma causa de-
finida para o derrame, isto é, a causa idiopática não é comum.

O diagnóstico de tamponamento cardíaco é clínico. Os 
pacientes apresentam-se com desconforto respiratório, embora 
essa queixa não possa ser atribuída à congestão pulmonar, que 
está ausente. Os outros sintomas dependem do grau de redução 
do débito cardíaco, como palidez, sudorese, extremidades frias, 
hipotensão e taquicardia sinusal23. A ausência de taquicardia 
nessa condição clínica poderia indicar o diagnóstico de hi-
potireoidismo como fator etiológico24. Desconforto torácico 
inespecífico também pode ser referido.

A observação da Tríade de Beck, hipotensão, estase 
jugular e abafamento de bulhas cardíacas sugere tampona-
mento cardíaco. No entanto, ausência de hipotensão não deve 
descartar o diagnóstico, tendo em vista que os mecanismos 
compensatórios reflexos, como taquicardia e vasoconstrição, 
podem ser suficientes para manter a pressão.

O pulso paradoxal é a regra, mas pode estar ausente. 
Esse sinal reflete a queda acentuada da pressão arterial (maior 

tabela 2 - Características diferenciais da constrição pericárdica e cardiomiopatia restritiva.
Constrição pericárdica Cardiomiopatia restritiva

exame físico

 Congestão pulmonar Normalmente ausente Normalmente presente

 Pulso venoso jugular Onda Y proeminente

 Som diastólico precoce Soco precordial B3 (baixa intensidade)

 Espessamento pericárdico >2mm (mas < 2mm em 15%) <2mm

achados no ecodopplercardiograma

 Miocárdio VE Normal Miocárdio “granulado” na amiloidose

 Tamanho dos átrios +/- aumentado Aumentado

 Padrão de fluxo mitral Restritivo Restritivo

 Variação respiratória onda E >25% <20%

 Velocidade ânulo-mitral tissular >8 cm/s <8 cm/s

Biomarcadores

 Peptídeo natriurético tipo B <200 pg/mL >600 pg/mL

Hemodinâmica

 Descendente Y Proeminente Variável

 Pressão arterial sistólica pulmonar <50mmHg >60mmHg

 Pressão oclusão capilar pulmonar 0 5mmHg

 Variação respiratória recíproca entre os picos de pres-
são sistólica interventriculares

Presente Ausente

Adaptado de: Little WC, Freeman GL. Pericardial Disease. Circulation. 2006;113:1622-1632.
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que 10 mmHg) durante a inspiração, tornando difícil palpação 
do pulso radial nessa fase do ciclo respiratório. O diagnóstico 
diferencial deve ser feito com outras condições que se acom-
panham de hipotensão e estase jugular, como insuficiência 
cardíaca grave, embolia pulmonar ou infarto do miocárdio, 
comprometendo o ventrículo direito.

Os sinais eletrocardiográficos são os mesmos dos der-
rames pericárdicos moderados ou graves, sem tamponamento. 
Isto é, voltagem elétrica alternante e difusamente reduzida. A 
voltagem reduzida é pouco específica, uma vez que é observada 
em outras situações como enfisema pulmonar e pneumotórax. 
A alternância elétrica é mais específica, mas pouco sensível.

A radiografia de tórax revela silhueta cardíaca arredon-
dada e índice cardiotorácico aumentado, enquanto os pulmões 
não exibem os sinais sugestivos de congestão.

O ecocardiograma é o exame não invasivo mais apro-
priado para o diagnóstico, devido a sua acurácia e acessibilida-
de. O colapso diastólico inicial do ventrículo direito e colapso 
diastólico do átrio direito são sinais que aparecem precoce-
mente na evolução do tamponamento cardíaco e apresentam 
sensibilidade e especificidade elevadas. Esse colapso se deve 
ao fato de que, na diástole, a pressão do saco pericárdico se 
torna maior do que a pressão intracavitária. Outros sinais são: 
ventrículos de tamanho pequeno, movimentos erráticos do 
coração (“swinging heart”) em meio ao derrame pericárdico. 
Além disso, a velocidade de fluxo diastólico átrio-ventricular 
varia exageradamente durante a inspiração. Isto é, há aumento 
acentuado da velocidade através da valva tricúspide, associado 
à redução acentuada da velocidade através da valva mitral. 
Esses achados correspondem ao sinal do pulso paradoxal25.

O tratamento inicial do tamponamento ou derrames 
volumosos sintomáticos envolve a pericardiocentese, algumas 
vezes seguida de drenagem. Esse procedimento traz alívio 
rápido de sintomas e restaura a estabilidade hemodinâmica. A 
permanência do cateter de drenagem pode ser necessária por 
vários dias e não deve ser retirado até que o fluxo de drenagem 
seja inferior a 20-30 ml/24 horas4.

Após o procedimento inicial de alívio, o tratamento 
subsequente coincide com aquele anteriormente abordado para 
as pericardites agudas e crônicas. É importante salientar que 
derrame pericárdico volumoso, com ou sem tamponamento 
cardíaco e na ausência de sinais inflamatórios indicam a ne-
cessidade de excluir causa maligna4.

AGRADECIMENTO

Ao Dr. Péricles Sidnei Salmazo pelo auxílio na aquisição 
das imagens das figuras.

CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram não haver conflito de interesse na 
publicação.

REFERÊNCIAS

 1. Imazio M, Trinchero R. Triage and management of acute pericarditis. Int 
J Cardiol. 2007;118(3):286-94. 

 2. Lit t le  WC, Freeman GL. Pericardial  disease.  Circulat ion. 
2006;113(12):1622-32.

 3. Maisch B, Seferovic PM, Ristic AD, Erberl R, Rienmuller R, Adler Y, et 
al. Guidelines on the diagnosis and management of pericardial diseases 
executive summary: the Task force on the diagnosis and management of 
pericardial diseases of the European society of cardiology. Eur Heart J. 
2004;25 (7):587-610.

 4. Imazio M, Spodick DH, Brucato A, Trinchero R, Adler Y. Contro-
versial issues in the management of pericardial diseases. Circulation. 
2010;121(7):916-28.

 5. Meneghini A, Breda J, Ferreira C. Pericardite aguda. In: Serrrano Jr CV, 
Timerman A, Stefanini E, (editores). Tratado de cardiologia da SOCESP. 
Baureri: Manole; 2009. p. 1961-78.

 6. Lorbar M, Spodick DH. “Idiopathic” pericarditis – the clinician’s challenge 
(nothing is idiopathic). Int J Clin Pract. 2007; 61(1):138-42.

 7. Zayas R, Anguita M, Torres F, Gimenez D, Bergillos F, Ruiz M, et al. 
Incidence of specific etiology and role of methods for specific etiologic 
diagnosis of primary acute pericarditis. Am J Cardiol. 1995;75(5):378-82.

 8. Sagrista-Sauleda J, Barrabes JA, Permanyer-Miralda G, Soler-Soler J. 
Purulent pericarditis: review of a 20-year experience in a general hospital. 
J Am Coll Cardiol. 1993;22(6):1661-5.

 9. keersmaekers T, Elshot SR, Sergeant PT. Primary bacterial pericarditis. 
Acta Cardiol. 2002;57(5):387-9.

10. Strang JI. Rapid resolution of tuberculous pericardial effusions with high 
dose prednisone and antituberculous drugs. J Infect. 1994;28(3):251-4.

11. Imazio M, Bobbio M, Cecchi E, Demarie D, Demichelis B, Pomari F, et 
al. Colchicine in addition to conventional therapy for acute pericarditis: 
results of the COlchicine for acute PEricarditis (COPE) trial. Circulation. 
2005;112(13):2012-6.

12. Imazio M, Bobbio M, Cecchi E, Demaire D, Pomari F, Moratti M, et al. 
Colchicine as first-choice therapy for recurrent pericarditis: results of the 
CORE (COlchicine for Recurrent pericarditis) trial. Arch Intern Med. 
2005;165(17):1987-91.

13. Imazio M, Cecchi E, Demichelis B, Ierna S, Demarie D, Ghisio A, 
et al. Indicators of poor prognosis of acute pericarditis. Circulation. 
2007;115(21):2739-44.

14. Spodick DH. Risk prediction in pericarditis: who to keep in hospital? Heart. 
2008;94(4):398-9.

15. Fernandes F, Ianni B, Mady C. Pericardites crônicas. In: Serrrano Jr CV, 
Timerman A, Stefanini E, (editores). Tratado de cardiologia SOCESP. 
Baureri: Manole; 2009. p. 1980-6.

16. Imazio M, Spodick DH, Brucato A, Trinchero R, Markel G, Adler Y. 
Diagnostic issues in the clinical management of pericarditis. Int J Clin 
Pract. 2010;64(10):1384-92.

17. Maisch B. Recurrent pericarditis: mysterious or not so mysterius? Eur 
Heart J. 2005;26(7):631-3.

18. Imazio M, Demichelis B, Parrini I, Cecchi E, Demarie D, Ghisio A, et al. 
Management, risk factors, and outcomes in recurrent pericarditis. Am J 
Cardiol. 2005;96(5):736-9.

19. Imazio M, Brucato A, Cumetti D, Brambilla G, Demichelis B, Ferro S, 
et al. Corticosteroids for recurrent pericarditis: high versus low doses: a 
nonrandomized observation. Circulation. 2008;118(6):667-71.

20. Fowler NO, Harbin AD. Recurrent acute pericarditis: follow-up study of 
31 patients. J Am Coll Cardiol. 1986;7(2):300-5.

21. LeWinter MM. Pericardial diseases. In: Libby P, Bonow RO, Mann D, 
Zipes DP, (eds). Braunwald’s heart disease: a textbook of cardiovascular 
medicine. 8th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2008. p. 1829-53.

22. Imazio M, Mayosi BM, Brucato A, Markel G, Trinchero R, Spodick DH, 
et al. Triage and management of pericardial effusion. J Cardiovasc Med 
(Hagerstown). 2010;11(12):928-35.

23. Roy CL, Minor MA, Brookhart MA, Choudhry Nk. Does this patient with 
a pericardial effusion have cardiac tamponade? JAMA. 2007;297(16):1810-
8.

24. Wang JL, Hsieh MJ, Lee CH, Chen CC, Hsieh IC, Lin JD, et al. Hypothy-
roid cardiac tamponade: clinical features, electrocardiography, pericardial 
fluid and management. Am J Med Sci. 2010;340(4):276-81.

25. Feigenbaum H, Armstrong WF, Ryan T. (eds). Feigenbaum’s  echocar-
diography. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. p. 
247-70.



38Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 21 — Nº 1 — Jan-Fev-Mar — 2011

Mady C et al./Tumores do pericárdio
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(1):38-41

O acometimento neoplásico do pericárdio deve ser sempre 

suspeitado em pacientes com neoplasia, uma vez que os 

sinais e sintomas são inespecíficos, assim como os achados 

em exames gerais. O acometimento neoplásico pericárdico é 

comumente metastático e se manifesta com sinais de restrição. 

O diagnóstico que pode ser realizado com maior precisão 

pela biopsia pericárdica citológica, em particular com auxílio 

de pericardioscopia, e tem importância, já que a pericardite 

neoplásica pode impor maior gravidade a estes pacientes. O 

tratamento direcionado para a doença de base e as possibilida-

des terapêuticas locais pericárdicas permitem que uma grande 

porcentagem de pacientes fique livre da recorrência da doença.
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Neoplastic involvement of the pericardium should always be 

suspected in patients with cancer, since the signs and symptoms 

are nonspecific, as well as the findings in general examina-

tions. Neoplastic pericardial involvement is often metastatic 

and it manifests with signs of restriction. The diagnosis can 

be more accurately performed with pericardial biopsy and 

cytology, in particular with the aid of pericardioscopy, which 

is quite important because neoplastic pericarditis may impose 

more severe risk in these patients. Treatment directed to the 

underlying disease and therapeutic possibilities of pericardial 

neoplasms allow a large percentage of patients remain free of 

disease recurrence
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PERICARDIAL TUMORS

descriptors: pericardial neoplasm, pericardial effusion, 
pericardioscopy.

descritores: neoplasia pericárdica, derrame pericárdico, 
pericardioscopia.
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As doenças pericárdicas apresentam várias etiologias 
levando a diferentes tipos de acometimentos. Dentre 
as etiologias das afecções pericárdicas, a neoplásica 

assume importante aspecto prognóstico e terapêutico.
O acometimento neoplásico do pericárdio aparece 

após o diagnóstico da neoplasia primária, caracterizando uma 
complicação tardia. O acometimento do pericárdio impõe maior 
gravidade a esses pacientes; uma vez presente, tem-se que 29% 
dos casos são sintomáticos e 86% das mortes ocorrem direta 
ou indiretamente devido à lesão pericárdica. Na realidade, a 
neoplasia do pericárdio tem maior probabilidade de progressão 
para tamponamento, colocando-a como sua principal causa. 
Em 34 a 50% dos casos, inclusive, o tamponamento pode ser o 
quadro clínico inicial1-4. Assim, é importante o reconhecimento 
desta entidade, já que o diagnóstico e a intervenção precoces 
poderiam aumentar a sobrevida, evitando complicações.

O acometimento neoplásico pericárdico é comumente 
metastático e se manifesta com sinais de restrição em número 
considerável de pacientes. O diagnóstico pode ser suspeitado 
com base em indícios fornecidos por exames complementares 
simples, tais como o ecocardiograma e confirmado com citolo-
gia e biopsia. O tratamento direcionado para a doença de base 
e a possibilidades terapêuticas locais pericárdicas permitem 
que uma grande porcentagem de pacientes fiquem livres da 
recorrência da doença 5.

ETIOLOGIA

Os tumores pericárdicos podem ser divididos em três 
tipos6,7: primários malignos ou benignos, metástases de estrutu-
ras adjacentes ou não, e derrames pericárdicos não neoplásicos.

O grupo dos pacientes com neoplasia e doença pericár-
dica, no entanto, não inclui apenas pacientes com envolvimento 
neoplásico do pericárdio. Assim, sabe-se que até 50% desses 
pacientes podem ter doença pericárdica não maligna, tais como 
a pericardite por radiação, induzida por droga quimioterápica, 
infecção, hipotireoidismo, doença autoimune e pericardite 
idiopática. Dentre de todas as estruturas cardíacas, o pericárdio 
é o mais suscetível à radiação. O derrame pericárdico pode ser 
seroso, hemorrágico, com elevadas concentrações de linfócitos 
e proteínas, assemelhando-se aos de origem neoplásica. Os 
pacientes de maior risco são aqueles submetidos à maior dose 
irradiação e ao volume cardíaco irradiado8.

Maisch et al.5 analisaram 357 pacientes submetidos a 
pericardiocentese e identificaram 68 pacientes com neoplasias 
e acometimento pericárdico. Dentre estes, 42 apresentavam 
efusões malignas, 15 derrame pericárdico relacionado à ra-
diação e 11 pacientes sem radiação, destes em cinco virais e 
seis autoimune.

As metástases pericárdicas ou tumores malignos secun-
dários são achados em 1,23% das autópsias, enquanto nas de 
tumores cardíacos primários a prevalência é de apenas 0,056%6. 
Quando já é diagnosticada doença maligna nas autópsias, as 

metástases cardíacas e pericárdicas perfazem 10-12%4.
As neoplasias pericárdicas benignas surgem, em sua 

maioria, no período entre lactância e infância, sendo o tera-
toma tumor mais frequente em relação a lipomas, fibromas e 
hemangiomas pericárdicos. Elas estão associadas a sintomas 
como derrames pericárdicos e síndrome do desconforto car-
diorrespiratório, em neonatos e lactentes.

As neoplasias malignas primárias acometem 3ª e 4ª 
décadas, sendo o principal tumor o mesotelioma, de prog-
nóstico reservado originado da serosa, seguido do angiossar-
coma, proveniente da vasculatura pericárdica; ambos podem 
apresentar-se de forma insidiosa com derrame pericárdico de 
grande volume, podendo ou não levar a um tamponamento 
cardíaco ou, também, à hemorragia intrapericárdica. Outros 
sintomas envolvidos são insuficiência cardíaca refratária com 
pressão venosa aumentada e síndrome da veia cava superior9.

Em nossa casuística10, os tipos histológicos foram seme-
lhantes aos observados em outros estudos. Assim, por ordem 
decrescente de frequência temos: pulmão, mama, leucemia, lin-
foma, trato gastrointestinal e melanoma. Dentre os carcinomas 
de pulmão, que são os mais frequentes, temos predominância 
de adenocarcinomas seguidos pelos carcinomas de células 
escamosas e pelo carcinoma indiferenciado 1,2,4.

QUADRO CLíNICO

A doença neoplásica pericárdica tem frequentemente 
curso subclínico, de modo que o diagnóstico in vivo muitas 
vezes não é suspeitado1.

Estudos com autópsia demonstraram que 20 a 64% 
desses pacientes tiveram confirmação diagnóstica em vida4. 
Em nossa casuística, os sintomas mais frequentes foram se-
cundários à congestão venosa, o que encontra boa correlação 
com relatos anteriores que mostraram a dispneia (81%), dor 
torácica (20 a 74%), ortopneia (17%) e edemas (21%) como 
os mais comuns10,2.

Curiosamente, a maioria dos casos em nosso serviço 
teve a doença neoplásica do pericárdio como primeira ma-
nifestação da doença. Nas descrições anteriores, o envolvi-
mento pericárdico usualmente não tem este comportamento11. 
Em geral, já existe o diagnóstico da neoplasia primária e o 
comprometimento do pericárdio é uma manifestação tardia e 
metastática da doença. Esta particularidade em nossa casuística 
poderia ser explicada pela forma com que os casos costumam 
ser triados para nosso hospital, que é especializado em doen-
ças cardiovasculares. Assim, possivelmente, pacientes com 
acometimento neoplásico do pericárdio com sítio primário 
conhecido sejam tratados por grupos especializados em onco-
logia, que, sem atenção especial para este tipo de complicação, 
não encaminhem o paciente para atendimento cardiológico ou 
por falta de diagnóstico, ou por desconhecimento do acréscimo 
em termos de morbimortalidade que este tipo de acometimento 
impõe a estes pacientes.
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MéTODOS COMPLEMENTARES

Sabe-se que em uma grande parte dos pacientes com 
derrame pericárdico a causa não é maligna, no entanto devido 
à diferente abordagem terapêutica e prognóstico é necessário 
lançar mão de todos os métodos que afastem a neoplasia peri-
cárdica de outras causas, uma vez que os pacientes diagnostica-
dos com tumor maligno têm 100% de mortalidade em 3 anos12.

Os exames a serem pedidos rotineiramente são: ele-
trocardiograma convencional, radiografia de tórax, ecocar-
diograma, tomografia computadorizada e ressonância magné-
tica, esses dois últimos melhoraram a visualização quanto à 
delimitação e composição tecidual dos tumores, ajudando no 
planejamento cirúrgico.

Em nossa casuística10, a maioria dos pacientes apresen-
tou alteração eletrocardiográfica (84%), embora inespecífica. 
A redução da voltagem dos complexos teve alta incidência, 
como visto na literatura, o que denota um acometimento difuso. 
A radiografia torácica encontrava-se alterada na maioria dos 
pacientes, aparecendo o derrame pleural como característica 
frequente. Aparentemente, os pacientes com derrame pleural 
têm alargamento da silhueta cardíaca.

A tomografia computadorizada apresenta melhor resolu-
ção da imagem cardíaca das câmaras e do tumor. A tomografia 
permite informações da natureza do derrame pericárdico base-
ado nos coeficientes de atenuação. Naqueles casos em que há 
baixa atenuação semelhante à água, sugere uma efusão serosa 
encontrado nos casos de insuficiência cardíaca e renal. Valores 
de atenuação maiores que a água sugerem hemopericárdio, 
neoplasias, exudato purulento ou mixedema12,13.

O achado de derrame pericárdico é o achado mais 
frequente observado pela tomografia seguido de nodos peri-
pericárdicos e espessamento pericárdico14.

A análise do derrame e da biopsia pericárdicos é es-
sencial para diferenciar de processos neoplásicos, infecciosos, 
metabólicos e radioativos6.

Uma vez feita a coleta do líquido pericárdico e a biópsia, 
os exames de citologia e estudo citométrico e de imuno-histo-
química são realizados na sequência, pois têm alta sensibilidade 
e especificidade para lesões metastáticas, apesar de poder existir 
citologia falso-negativa no caso de linfomas e mesoteliomas.

A análise do líquido inclui a dosagem de parâmetros 
bioquímicos, tais como: (glicose, proteína, ureia, lactato, 
desidrogenase e colesterol), citologia e cultura de bactérias. 
A análise do líquido é feita através da dosagem de adenosina 
deaminase (ADA) para identificar tuberculose pericárdica e de 
antígenos carcionoembrionários (CEA) para comprometimento 
tumoral. Em alguns serviços é realizada reação de polimerase 
em cadeia para pesquisa de vírus cardiotrópicos (PCR) (in-
fluenza A/B, cytomegalovírus, enterovírus, adenovírus, herpes 
humanus vírus 6, Ebstein-Barr vírus, Parvovírus B19), e para 
outros agentes, chlamydia pneumoniae, e mycobacterium 
tuberculosis5.

Em nossa casuística10, encontramos alta positividade da 
biópsia associada à citologia (84%). A pericardioscopia, por 

exemplo, parece ser 20% superior à cirurgia convencional, pro-
vavelmente devido à visibilização das superfícies acometidas 
e maior acesso à cavidade pericárdica15,16. A análise citológica 
também tem grande valor, apresentando sensibilidade de até 
81% em algumas séries. Deste modo, ela é superior à biópsia 
isolada que tem sensibilidade de apenas 44 a 64%. Na realida-
de, poucos diagnósticos de malignidade podem ser feitos com 
biópsia sem exame citológico. A combinação da biópsia com o 
citológico eleva a sensibilidade para 90 a 94%1,4. Salientamos 
que estudo anterior, realizado em nosso serviço, onde a biópsia 
pericárdica foi realizada sem o auxílio da pericardioscopia e da 
análise citológica do líquido, encontrou uma positividade para 
a biópsia em torno de 30% a 50%. No entanto, neste estudo 
prévio foram considerados todos os pacientes com neoplasia 
onde o acometimento pericárdico, como vimos anteriormente, 
pode ter sido secundário a outros processos mórbidos sem 
necessariamente infiltração direta desta serosa.

TRATAMENTO

A abordagem do derrame pericárdico pode ser feita 
através da punção pericárdica e drenagem por cateter, as quais 
conferem apenas alívio sintomático, não sendo adequadas 
para coleta de material para biópsia. Na drenagem cirúrgica 
subxifoidea é possível a coleta da biópsia, porém limitada, 
o que diminui a possibilidade diagnóstica. Já a toracotomia 
lateral permite amplo acesso à cavidade pericárdica, porém 
não o suficiente para inspeção pleural, além de ter maior dor 
no pós-operatório com recuperação lenta; por fim, a drenagem 
pericárdica por videotoracoscópica é o método mais utilizado 
por ser minimamente invasivo e, ainda assim, permitir uma 
ampla inspeção das cavidades pericárdicas e torácicas e a pos-
sibilidade de tratá-las no mesmo tempo cirúrgico, nos derrames 
pericárdicos traumáticos e não-traumáticos, e a criação de uma 
janela pleuropericárdica para reduzir as recidivas, drenando o 
líquido pericárdico para o espaço pleural17.

Medidas para evitar recorrência do derrame são ba-
seadas nas diretrizes vigentes e outros estudos9(Quadro 1). 
Aplicação de agentes quimioterápicos intrapericárdico permite 
altas doses do fármaco sem os efeitos sistêmicos e esta conduta 
deve ser individualizada. A cisplatina tem mostrado eficácia 
contra a maioria dos tumores, além de ter efeito esclerosante18. 
Recomenda-se a instilação de dose única de 30 mg/m2 em 24 
horas. Lestuzzi et al.19 sugerem um algoritmo direcionado ao 
tipo de tumor para efusões malignas pericárdicas, cisplatina 
para os tumores de pulmão e bleomicina nos casos de câncer de 
mama. A experiência da literatura é limitada com a instilação 
de interferon-αα, interferon-β, e interleucina-220.

Nos casos de pacientes com doença autoimmune e pe-
ricardite por radiação, pode se utilizar, além da quimioterapia, 
triancinolona intrapericárdica na dose de 500 mg/m2. O uso de 
colchicina 0,5 mg (2 a 3 vezes) ao dia por 3 meses tem sido 
também utilizado como tratamento coadjuvante21. Compara-
tivamente a recidiva em seis meses com o uso de cisplatina 
foi significativamente melhor no grupo de câncer de pulmão 
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quando comparado ao grupo de câncer de mama (4.5% versus 
37.5%, P <.05)5. A tetraciclina não tem sido mais utilizada 
devido à grande porcentagem de efeitos colaterais, tais como: 
febre (19%), dor torácica (20%) e arritmias atriais (10%)22. A 
radiação tem eficácia em 93% dos casos, no controle de der-
rame pericárdico maligno, nos tumores radiossensíveis como 
linfoma e leucemia, mas pode causar miocardite e pericardite.23

 5. Maisch B, Ristic A, Pankuweit S. Evaluation and management of peri-
cardial effusion in patients with neoplastic disease. Prog Cardiovasc Dis. 
2010;53(2):157-63.

 6. Lam kY, Dickens P, Chan AC. Tumors of the heart: a 20-year expe-
rience with a review of 12485 consecutive cases. Arch Pathol Lab Med. 
1993;117(10):1027-31.

 7. Skhvatsabaja LV. Secondary malignant lesions of the heart and pericardium 
in neoplastic disease. Oncology. 1986;43(2):103-6. 

 8. Millaire A, Wurtz A, Groote P, Saudemont A, Chambon A, Ducloux G. 
Malignant pericardial effusions: usefulness of pericardioscopy. Am Heart 
J. 1992;124(4):1030-4.

 9. Maisch B, Seferović PM, Ristić AD, Erbel R, Rienmüller R, Adler Y, et 
al. Guidelines on the diagnosis and management of pericardial diseases 
executive summary; The Task force on the diagnosis and management of 
pericardial diseases of the European society of cardiology. Eur Heart J. 
2004;25(7):587-610.

10. Soufen HN, Fernandes F, Ianni BM, Arteaga E, Gutierrez PS, Pego-
Fernandes P, et al. Neoplastic pericardial disease: analysis of 26 patients. 
Arq Bras Cardiol. 1999;72(1):51-8.

11. Ianni BM, Barretto AC, Mady C, Arteaga-Fernández E, Costa R, Gutierrez 
PS, et al. A biópsia no diagnóstico do comprometimento pericárdico por 
tumores malignos. Arq Bras Cardiol. 1989;53(3):157-9.

12. Chiles C, Woodard Pk, Gutierrez FR, Link Mk. Metastatic Involvement 
of the heart and pericardium: CT and MR imaging. RadioGraphics. 
2001;21(2):439-49.

13. Restrepo CS, Lemos DF, Lemos JA, Velasquez E, Diethelm L, Ovella 
TA, et al. Imaging findings in cardiac tamponade with emphasis on CT. 
Radiographics. 2007;27(6):1595-610.

14. Prakash P, kalra Mk, Stone JR, Shepard JA, Digumarthy SR. Imaging 
findings of pericardial metastasis on chest computed tomography. J Comput 
Assist Tomogr. 2010;34(4):554-8.

15. Pêgo-Fernandes PM, Fernandes F, Ianni BM, Rohr SS, Bernardelli IM, 
Jatene FB, et al. Video-assisted pericardioscopy: how to improve diagnostic 
efficacy in pericardial effusions. Arq Bras Cardiol. 2001;77(5):399-406.

16. Mack MJ, Landreneau RJ, Harzlrigg SR Acuff TE. Video thoracosco-
pic management of benign and malignant pericardial effusions. Chest. 
1993;103(4 Suppl.):390S-3S.

17. Palma HJ, Gaia DF, Guilhen JCS, Branco JNR, Buffolo E. Drenagem 
pericárdica videotoracoscópica no tratamento dos derrames pericárdicos. 
Rev Bras Cir Cardiovasc. 2009;24(1):44-9.

18. Tomkowski WZ, Filipecki S. Intrapericardial administration of cisplatin 
in treatment of metastatic pericardial involvement in adenocarcinoma of 
the lung. Arch Chest Dis. 1997;52(3):221-4.

19. Lestuzzi C, Viel E, Sorio R, Meneguzzo N. Local chemotherapy for neo-
plastic pericardial effusion. Am J Cardiol. 2000; 86(11): 1292.

20. Lissoni P, Barn S, Tancini G, Ardizzoia A, Tisi E, Angeli M, et al. In-
tracavitary therapy of neoplastic effusions with cytokines: comparison 
among interferon alpha, beta and interleukin-2. Support Care Cancer. 
1995; 3(1):78-80.

21. Maisch B, Ristic AD, Seferovic PM. Interventional pericardiology-
pericardiocentesis, pericardioscopy, pericardial biopsy, balloon pericar-
diotomy and intrapericardial therapy, Springer Heidelberg, Berlin (2010) 
[With contributions from S Pankuweit, R Maksimovic, H Rupp, Jk Oh, 
JB Seward and AJ Tajik].

22. DeCamp MM Jr, Mentzer SJ, Swanson SJ, Sugarbaker DJ. Malignant 
effusive disease of pleura and pericardium. Chest. 1997;112(4 Suppl):239S-
41S.

23. Vaitkus PT, Herrmann HC, LeWinter MM. Treatment of malignant peri-
cardial effusion. JAMA. 1994;272(1):59-64.

Quadro 1 - Diretriz Sociedade Europeia de cardiologia no 
manuseio de pacientes com efusões pericárdicas de origem 
neoplásica9.

1. Indicação classe I, pericardiocentese nos casos de tam-
ponamento

2. Nível de evidência B, indicação classe I: tratamento sis-
têmico antineoplásico.

3. Nível de evidência B, indicação classe I: pericardiocente-
se, para alívio sintomático e estudo de diagnóstico.

4. Nível de evidência B, indicação classe IIa: infusão gradual 
intrapericárdica de agentes citostáticos/esclerosantes.

5. Nível de evidência B, indicação classe I: drenagem peri-
cárdica, se praticável, nos casos de grandes volumes de 
líquido pericárdico

6. Nível de evidência B, indicação classe IIb: uso de te-
traciclina como agente esclerosante, para controle do 
derrame pericárdico maligno em 85% dos casos, no 
entanto, existem efeitos colaterais e complicações como: 
19% febre, 20% precordialgia e 10% arritmia atrial. Nos 
casos sobrevida prolongada, esse tratamento resulta em 
pericardite constritiva, secundária à fibrose.

7. Nível de evidência B, indicação classe IIa: radioterapia

8. Nível de evidência B, indicação classe IIb: pericardiec-
tomia subxifoide, caso a pericardiocentese não possa ser 
realizada, possíveis complicações são laceração miocár-
dica, pneumotórax e morte.
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doenças da aorta torácica

A doença da aorta torácica (DAT) é conhecida por apresentar evolução devastadora, principalmente 
quando o diagnóstico é feito após a ocorrência das complicações de ruptura ou dissecção. Ideal seria se os 
pacientes pudessem ter sua doença identificada precocemente, que fossem seguidos por grupos especializados 
e imediatamente tratados quando necessário.

Diferentemente do que ocorre nas dissecções agudas da aorta, quando crônicas, as DAT apresentam-
se, na grande maioria das vezes, de forma assintomática, dificultando o diagnóstico precoce da doença. Seu 
crescimento é lento e insidioso, e muitas vezes os pacientes são tratados de forma incorreta, seja pelo desco-
nhecimento da precisa abordagem que deva ser dada à doença, seja pela avaliação inadequada da gravidade 
da moléstia ou pela realização de intervenções incorretas ou incompletas.

Muito pouco foi escrito sobre as características epidemiológicas da nossa população portadora de DAT. 
As considerações que norteiam a avaliação dos nossos pacientes são baseadas nas informações fornecidas 
por trabalhos americanos ou europeus que não necessariamente refletem a nossa realidade. Pretendemos, em 
breve, apresentar os dados que refletem a caracterização epidemiológica da DAT no Estado de São Paulo, 
demonstrando o que tem ocorrido com estes pacientes. Desde já podemos dizer que os dados são assusta-
dores, apesar da dificuldade na precisa avaliação das informações que puderam ser recuperadas a partir dos 
registros das informações da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e do Instituto de Medicina Legal.

A doença assusta aqueles cujo cotidiano não está relacionado ao manuseio deste tipo de paciente. O 
resultado dos tratamentos, seja exclusivamente medicamentoso ou associado à cirurgia, também assusta e 
não deveria ser assim. Diversos grupos internacionais, especializados no tratamento das DAT e agressivos 
no sentido da indicação do tratamento cirúrgico, apresentam mortalidade operatória bastante baixa (entre 2% 
e 5% para as doenças isoladas da aorta ascendente, arco ou descendente). Por esta razão, muitos consideram 
que este subgrupo de pacientes deveria ser referenciado para centros específicos no tratamento das DAT 
e não tratados como mais um paciente com doença cardiovascular. O resultado seria outro e a abordagem 
cirúrgica, muitas vezes, mais completa.

O objetivo dos artigos de revisão que seguem é trazer aos leitores deste periódico, cujo dia a dia 
provavelmente não seja lidar com este tipo de paciente, uma visão um pouco distinta da habitualmente 
fornecida sobre alguns aspectos da DAT.

Propositalmente, não foi relacionado nenhum artigo específico para as dissecções da aorta torácica, 
não por desconsideração da sua absoluta relevância, mas pelo fato de ser tema já frequentemente abordado 
em todas as situações onde se falam sobre as doenças da aorta.

Gostaria de ressaltar que:
As pertinentes informações morfológicas sobre papel das proteínas estruturais da parede da aorta, suas 

variações e semelhanças nas diferentes camadas do vaso, nas diferentes doenças precisam ser conhecidas. 
O papel das metaloproteinases, a forma como e o porquê interferem nas alterações estruturais da parede 
do vaso, sugerem possibilidades terapêuticas de intervenções proteicas que num futuro possam identificar, 
limitar ou quem sabe, até regredir a DAT.

A herança genética das DAT, hoje bastante conhecida e responsável por, segundo alguns autores, até 
20% de envolvimento familiar assusta muito. Alguns recomendam investigação familiar mais abrangente, 
o que definitivamente não é realizada no nosso meio.

A doença de Marfan, tão conhecida de todos, mas por vezes tardiamente diagnosticada em nossos 
pacientes, resulta em acompanhamento incorreto, investigação limitada e consequentemente em abordagem 
tardia dos pacientes e de seus familiares com piores resultados. Sem mencionar os diagnósticos diferenciais 
da doença que muitas vezes são negligenciados ou esquecidos.

Os métodos de imagem, hoje, falam por si. Os tomógrafos com múltiplos detectores e as ressonâncias 
de alto campo permitem reconstruções tridimensionais tão perfeitas que o diagnóstico é preciso. O plane-
jamento cirúrgico pode ser previamente estabelecido com segurança, assim como os métodos de proteção 
cerebral e medular que forem necessários. É possível ainda, sempre que necessário, as medidas da aorta em 
qualquer segmento e a análise das relações com os seus ramos, para a escolha individualizada das próteses 
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endovasculares quando necessárias. Colaboram por esses motivos, além do diagnóstico, para a melhoria dos 
resultados das intervenções dos pacientes com DAT.

A preservação da valva aórtica nas abordagens dos aneurismas da raiz da aorta ultrapassa mais um 
paradigma. Aquele em que não era possível a manutenção da valva nativa na reconstrução da raiz da aorta sem 
a utilização do tubo valvulado e que as plastias sobre essa valva não apresentariam bons resultados imediatos 
ou tardios. A manutenção da valva nativa associada à não necessidade da anticoagulação permanente destes 
pacientes oferece qualidade de vida bastante distinta daqueles que receberam o conduto valvulado (ocorre 
menos endocardite, menos complicações tromboembólicas e menos complicações hemorrágicas). Porém, 
outro fato observado é que esta não é uma operação para todos os pacientes, nem para todos os cirurgiões.

O tratamento endovascular para a DAT chegou para ficar, porém muita crítica ainda deve ser feita 
pelo uso indiscriminado dos “stents de aorta”, seja por pressão da indústria, seja pela incompetência cirúr-
gica de muitos cirurgiões, pela dificuldade que alguns têm de não encaminhar seus pacientes para outros 
colegas ou para centros mais capacitados. Ainda há espaço para a melhoria dos materiais utilizados e para a 
diminuição dos perfis dos dispositivos de entrega das endopróteses, mas se pode afirmar que são eficientes 
para a resolução de patologias complexas com muito pouco trauma operatório e muito bons resultados. As 
próteses fenestradas e as ramificadas já são realidade, o que ampliará, em pouco tempo, o papel do trata-
mento endovascular para as DAT. Cada vez mais se caminha proximalmente em direção a aorta ascendente. 
Porém, muitos ainda insistem em oferecer tratamentos miraculosos cuja longevidade deve ser questionada, 
principalmente quando comparados a operações já bem estabelecidas. Muito me preocupa a dificuldade de 
validar, de forma prospectiva e randomizada, a melhor forma de tratamento para os pacientes com DAT, 
à semelhança do que foi feito para os pacientes com doença coronariana com os inúmeros trabalhos onde 
foram feitas comparações entre o tratamento medicamentoso, endovascular e a cirurgia convencional, 
principalmente pela diferença de prevalência das doenças. Só nos resta aguardar o que virá, analisando 
sempre de forma criteriosa e isenta, para oferecermos aos nossos pacientes o que há de melhor, baseados 
em evidências e não em “ACHISMOS”.

Espero que a leitura desses textos colabore no aprimoramento do conhecimento das doenças da aorta 
torácica.

Bom proveito!

Ricardo Ribeiro Dias
Editor Convidado
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Alterações da matriz extracelular (MEC), cujos principais com-

ponentes são os proteoglicanos, o colágeno e o tecido elástico, 

têm papel proeminente nas doenças da aorta. Proteoglicanos 

são uma família de macromoléculas com esqueleto proteico e 

cadeias laterais de um tipo de açúcares, os glicosaminoglicanos. 

O sistema elástico tem um componente microfibrilar, constitu-

ído por proteínas tais como fibrilina e emilina, sobre as quais 

elastina se deposita, moldando as fibras elásticas. Colágenos, 

principalmente dos tipos I e III, são as proteínas estruturais 

mais importantes nos corpos dos mamíferos. Destruição do 

tecido elástico é considerada o mais importante fator subja-

cente a todos os tipos de aneurisma. As dissecções aórticas e 

os aneurismas de aorta ascendente (AAAsc) têm as mesmas 

alterações histopatológicas na túnica média: fragmentação 

das fibras elásticas, acúmulos de material mucoide (proteo-

glicanos) cuja natureza real não está ainda esclarecida, e um 

possível decréscimo na população de células musculares lisas. 

O colágeno está diminuído nessas doenças, em toda a parede 

nos AAAsc e na metade externa nas dissecções. Na arterite 

de Takayasu, a inflamação e a destruição do tecido elástico 

estão associadas à fibrose que causa estenose do lúmen. A 

degradação da matriz extracelular é relacionada à ação de rela-
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Alterations in the extracellular matrix (ECM), whose main 

components are proteoglycans, collagen and the elastic tissue 

play a prominent role in aortic diseases. Proteoglycans are 

a family of macromolecules with a proteic core and lateral 

chains of highly charged sugars, the glycosaminoglycans. The 

elastic system has a microfibrillar component, constituted by 

many proteins such as fibrillin and emilin, over which elastin 

deposits in order to mold elastic sheets. Collagens, mostly 

types I and III, are the most important structural proteins 

in mammal bodies. Elastic tissue destruction is considered 

the most important factor related to all types of aneurysms. 

Aortic dissections and ascending aortic aneurysms (AscAA) 

share their histopathological features, on the medial layer: 

fragmentation of elastic tissue, deposits of mucoid (prote-

oglycan) content whose actual constitution is not clear yet, 

and a probable decrease in the population of smooth muscle 

cells. Collagen is diminished in these conditions, in the whole 

wall in AscAA and in the external half only in dissections. In 

Takayasu’s arteritis, the inflammation and elastic destruction 

area are associated to a dense fibrosis that causes stenosis in 
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descriptors: aorta thoracic/surgery/pathology, heart valve 
diseases, aortic aneurysm,thoracic/genetics .

descritores: aorta torácica/cirurgia/patologia, doenças das 
valvas cardíacas, aneurisma da aorta torácica/genética.

A ESTRUTURA HISTOLóGICA DA AORTA

Cerca de três quartos da área da parede aórtica são ocupa-
dos por macromoléculas do espaço extracelular, grande 
parte das quais pertencendo a três grupos: o colágeno, 

mais especificamente de tipos I e III, dá ao tecido a resistência 
mecânica; o sistema elástico, constituído por microfibrilas em 
torno das quais se deposita a elastina – formando desde peque-
nos agrupamentos, sem ou com pouca elastina, até os grandes 
feixes elásticos, com muita elastina – ajuda a aorta a retomar sua 
configuração após ter seu calibre aumentado em decorrência da 
tensão do sangue; e os proteoglicanos – compostos constituídos 
por um “esqueleto” proteico que tem lateralmente ligações co-
valentes com cadeias de um tipo específico de polissacárides, 
os glicosaminoglicanos, minimizam os traumas mecânicos 
através da retenção ou liberação de água.

Como nas demais artérias, utiliza-se as grandes fibras 
elásticas como critério para subdividir em três a parede aórtica 
(Figura 1). A camada que as contém constitui a túnica média, 
a mais espessa. A porção interna, mais próxima à luz vascular, 
é a íntima, e a porção externa a adventícia. O tecido elástico 
proeminente forma numerosas “lamelas” (faixas) paralelas 
– pouco mais de 50 no caso dos seres humanos. Estruturas 
menores do sistema elástico podem aparecer na íntima e na 
adventícia, geralmente em pequena quantidade.

Muitos autores chamam de “lamelas” da média aórtica 
não os feixes elásticos, mas cada faixa delimitada por eles, 
entre os quais ficam componentes menores do mesmo sistema, 
colágeno, proteoglicanos e células musculares lisas, as quais 
constituem a quase totalidade das células da média.

AS PRINCIPAIS DOENçAS DA AORTA

Muitas doenças que podem acometer a aorta, como ne-
oplasias, tuberculose e outras, são raras. As mais comuns são a 
aterosclerose, os aneurismas, as dissecções e as aortites. Ao se 
considerar tal rol, é necessário perceber que essas doenças não 
são mutuamente excludentes; por vezes, uma delas é mesmo 

causa de outra. Além disso, um mesmo fator pode estar subja-
cente a mais de uma delas. A hipertensão arterial sistêmica, por 
exemplo, é fator de risco tanto para aterosclerose como para 
dissecções. Em todas essas afecções, salientam-se as alterações 
das estruturas extracelulares, moduladas, é claro, por interações 
com células, em particular com as células musculares lisas. Na 
aterosclerose a camada arterial primordialmente envolvida é a 
íntima, enquanto nas outras é a média. Em todas elas, o papel 
da adventícia parece ser menor, porém vem sendo enfatizado 
nos últimos anos.

A aterosclerose, que atinge quase a totalidade da popula-
ção humana, costuma ser mais proeminente na região abdomi-
nal; descrição morfológica e discussão de sua patogênese fogem 
ao escopo deste capítulo, que focará as outras três entidades.

Os aneurismas são dilatações segmentares saculares ou 
fusiformes dos vasos que englobam suas três camadas. Apesar 
de qualquer dilatação, em tese, poder ser denominada de aneu-
risma, na prática costuma-se restringir o termo para quando há 

tivamente específicas, as metaloproteases e serinoproteases, as 

quais são liberadas por células inflamatórias, mas nas doenças 

não inflamatórias da aorta, tais como dissecções e AAAsc, são 

aparentemente produzidas pelas células musculares lisas, que 

elaboram também a própria MEC. O balanço entre destruição 

e síntese dessas macromoléculas desempenha papel central na 

patogênese das doenças aórticas.

arterial lumen. Extracellular matrix degradation is related to the 

expression of metalloproteases and serinoproteases, enzymes 

whose substracts are ECM compounds. These enzymes are 

liberated by inflammatory cells, but in non-inflammatory aortic 

diseases, such as dissections and AscAA, they are apparently 

produced by smooth muscle cells, which also elaborate the 

ECM. The balance between destruction and synthesis of ECM 

macromolecules may play a pivotal role in the development 

of aortic diseases. 

Figura 1. Fotomicrografia de aorta mostrando sua estrutura histoló-
gica. As fibras elásticas aparecem coradas em negro (coloração pelo 
método de Movat).
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aumento igual ou superior a 50% do calibre da porção adjacente. 
Por isso, parte dos aneurismas de aorta ascendente tem sido 
chamada de “ectasia ânulo-aórtica” ou de “dilatação”.

Na aorta descendente, torácica ou abdominal, inflama-
ção é a causa mais comum de aneurismas. Assim, os casos de 
aterosclerose que evoluem com aneurismas seriam aqueles 
com inflamação mais exuberante. A inflamação pode também 
ter outras causas. A sífilis, embora atualmente bem menos 
que antes da era dos antibióticos, pode ser responsável por 
aneurismas, mais comumente na aorta torácica descendente 
que na abdominal, em contraste com a aterosclerose (na 
qual ao aneurismas surgem na região abdominal, de maior 
comprometimento). Além disso, boa parte dos pacientes com 
aneurismas inflamatórios da aorta ficam sem agente etiológico 
definido. Junto com a inflamação, há em geral destruição do 
tecido elástico e fibrose (deposição cicatricial de colágeno).

Na aorta ascendente, ao contrário do visto na descen-
dente, grande proporção dos pacientes não tem inflamação, mas 
a elástica está também alterada. Os estados associados a aneu-
rismas dessa localização e suas características histopatológicas 
são semelhantes aos das dissecções aórticas. Além disso, alguns 
pacientes com aneurismas sofrem dissecção. Por isso, muitos 
estudos analisam em conjunto essas duas doenças, às vezes 
com o nome de “doenças dilatativas da aorta ascendente”. De 
todo modo, é também importante realçar que, em que pesem 
os fatores comuns, deve haver diferenças que justifiquem que 
determinados pacientes tenham uma e/ou outra dessas afecções.

As dissecções da aorta consistem na delaminação de 
sua parede no sentido longitudinal ao longo da túnica média, 
em praticamente todos os casos no seu terço externo. Cria-se, 
portanto, uma falsa luz, paralela à verdadeira. A artéria fica 
dilatada, mas sem que suas três camadas sejam abrangidas. As 
dissecções diferem dos aneurismas verdadeiros; por isso, tem 
sido pouco usada a denominação, ainda indexada e presente 
na Classificação Internacional de Doenças, de aneurismas 
dissecantes, anteriormente aplicada a elas.

A dissecção começa a partir de uma rasgadura íntimo-
medial, o orifício de dissecção, que em geral é único mas 
pode ser múltiplo, e cujo tamanho é variável de caso a caso. 
Via de regra situa-se dois a três centímetros acima do plano 
valvar aórtico.

As dissecções podem atingir qualquer trecho da aorta. 
Com base nisso, foram feitas classificações, que têm impor-
tância notadamente para a abordagem cirúrgica. As principais 
são a classificação de DeBakey e a de Stanford. A primeira 
divide as dissecções em tipos i (acomete a aorta ascendente e 
a descendente), ii (só ascendente) e iii (só descendente). A 
outra, fixando-se mais no orifício de dissecção, separa os casos 
em a (orifício na aorta ascendente, a grosso modo reunindo 
os tipos I e II de DeBakey) e B, orifício na aorta descendente. 
Existe também uma entidade, chamada de dissecção intramural 
limitada, em que há uma rasgadura que vai da íntima à média, 
mas não se estende, não acontecendo a delaminação da pare-
de. Mesmo a ruptura espontânea da aorta, sem delaminação, 

pode também ser considerada variante da dissecção, com a 
qual compartilha fatores associados e aspecto histopatológico.

Em quase todas as séries publicadas, o tipo I é o mais 
comum. Entre os 82 casos de necropsia do InCor de 1998 
a 2007, 38 (46,9%) eram de tipo I, 21 (25,9%) tipo II e 22 
(27,2%) tipo III. Nesse período, dissecção intramural limitada 
só apareceu em dois casos de necropsia e em biópsias.

Como a clivagem tem lugar no terço externo, o risco 
de rasgadura da parede com extravasamento de grande quan-
tidade de sangue é grande (também na dissecção intramural 
limitada), e altíssima a letalidade quando não há tratamento, o 
qual é quase sempre cirúrgico. O sítio mais comum de ruptura 
é o saco pericárdio, com morte por tamponamento cardíaco; 
em segundo lugar, a cavidade pleural esquerda. Outro caminho 
para o sangue é prosseguir pela falsa luz até voltar através de 
um orifício de re-entrada, nem sempre encontrado em exames 
de imagem ou em necropsias. Quando não o é, talvez, ao me-
nos em parte dos pacientes, haja retorno em artérias de menor 
calibre, não acessíveis ao exame. Pode também formar-se 
hematoma na falsa luz.

Na maior parte dos casos, as dissecções estão associadas 
a outras doenças, destacando-se a hipertensão arterial sistêmica, 
presente em 70 a 90% dos pacientes. É tão importante essa 
relação com a hipertensão que dissecções da artéria pulmonar 
que são extremamente raras, mas ocorrem em pacientes com 
hipertensão pulmonar1. Mais peculiar foi caso de paciente 
com dissecção em truncus arteriosus communis, também com 
hipertensão arterial pulmonar secundária2. Houve dissecção 
da região correspondente à artéria pulmonar, sob regime hi-
pertensivo, mas não na parte correspondente à aorta. De todo 
modo, deve-se enfatizar que os pacientes que sofrem dissecção 
correspondem a uma minoria dos hipertensos, e até hoje não 
se consegue antecipar quem vai compor essa minoria. Outras 
doenças relacionadas com as dissecções são a síndrome de 
Marfan e outras síndromes do tecido conjuntivo. Há também 
associação com outras lesões do sistema vascular, como a 
valva aórtica bicúspide e a coartação da aorta (esta ao menos 
em parte por levar a hipertensão arterial). O trauma, inclusive 
cirúrgico, pode desencadear dissecções e rupturas da aorta; a 
experiência pessoal sugere que são casos já com propensão 
para a ocorrência da doença, pois o aspecto histopatológico é 
parecido com o das lesões espontâneas.

É fácil supor que, para que a delaminação da parede 
ocorra, deve estar subjacente uma fragilidade da mesma. Já 
quanto ao substrato dessa putativa fraqueza não há ainda em-
basamento conclusivo. A elaboração de hipóteses explicativas 
é desafiada pelo fato de que a delaminação em si leva a modi-
ficações substanciais na artéria, dificultando o conhecimento 
do estado prévio, que a gerou. Além disso, não há um bom 
modelo animal da doença.

O estudo microscópico é obviamente acionado na tenta-
tiva de esclarecer a eventual causa da fragilidade da artéria. As 
lesões histopatológicas que as caracterizam foram descritas por 
Erdheim em 1929. Há fragmentação delicada porém difusa das 
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fibras elásticas, aparente diminuição da população de células 
musculares lisas e acúmulo de material mucoide (Figura 2). 
Esse autor deu às lesões o nome de “necrose cística da média”, 
denominação ainda bastante utilizada, ainda que inadequada. 
A diminuição das células musculares lisas pode ser real, con-
sequente à necrose (que seria pregressa à delaminação, pois 
células necróticas não costumam ser vistas) ou a apoptose; mas 
pode também ser aparente, falsa impressão decorrente não da 
diminuição das células, mas do aumento do espaço extracelular 
pelo acúmulo mucoide. Às vezes, encontra-se franca necrose, 
em faixa. É porém achado pouco habitual, talvez até secundário 
à dissecção, pois nunca aparece nos aneurismas. Por outro lado, 
não há cistos (lesões cavitárias com revestimento), mas apenas 
acúmulo de material mucoide.

Quase sempre causa aneurismas, cuja localização mais habitual 
é a aorta torácica descendente.

A arterite de Takayasu foi descrita por esse autor em 
vasos da retina, mas seu acometimento principal se faz nas 
maiores artérias, como aorta e seus ramos e artéria pulmonar. 
Além de quadro clínico relacionado ao estado inflamatório, 
como febre, anorexia, emagrecimento, os sintomas cardiovas-
culares predominantes são dispneia, hipertensão ou hipotensão 
arterial, sopros vasculares e o clássico achado de redução da 
amplitude dos pulsos periféricos. Vários órgãos podem ser 
atingidos secundariamente, a depender dos segmentos arteriais 
comprometidos. Essas alterações são decorrentes do padrão 
de estenose vascular, que é o predominante, mas do ponto de 
vista anatomopatológico vê-se com frequência também áreas de 
dilatação. Microscopicamente, a descrição clássica acrescenta, 
ao infiltrado inespecífico, a presença de granulomas. Estes, 
porém, não são muito comuns. Frequentemente há extensas 
áreas de fibrose, além de destruição de tecido elástico (Figura 
2). Pela presença eventual de granulomas, e por sua descri-
ção no Japão em período de alta incidência de tuberculose, 
suspeita-se de que bactérias do gênero Mycobacteria sejam 
o agente etiológico da doença, mas até hoje não se conseguiu 
comprovação a esse respeito.

AS METALOPROTEASES: ENzIMAS QUE DEGRADAM A 
MATRIz ExTRACELULAR

Ainda não é bem conhecida a meia-vida dos componen-
tes da matriz extracelular, mas sabe-se que é bastante longa. 
Sua degradação depende fundamentalmente da ação de enzimas 
que os têm como substrato. Há alguns grupos de tais enzimas: 
as metaloproteases, como as colagenases e gelatinases3; as seri-
noproteases, como a elastase leucocitária, a plasmina e outras4; 
e as “ADAMS” e “ADAMTS”, na verdade tipos especiais de 
metaloproteases com domínio de desintegrinas, conteúdo rico 
em cisteína e, nas ADAMTS, sequência de trombospondina-1 
inserida5. A despeito de nomes que indicam especificidade, 
essas enzimas catalisam preferencialmente, mas não exclu-
sivamente, uma determinada classe de moléculas; agem até 
mesmo em elementos que não são da matriz.

Os principais produtores dessas enzimas são as células 
inflamatórias. Mas as próprias células conjuntivas que fabricam 
a matriz, como fibroblastos e células musculares lisas, também 
as secretam. A ação dessas enzimas depende de interação com 
seus inibidores como os TIMPs (tissue inhibitors of metallo-
proteases, inibidores teciduais das metaloproteases), protease-
nexina, elafina (que inibe a elastase), a-2 macroglobulina, PAI 
(inibidor da ativação do plasminogênio), bem como com ati-
vadores, como uroquinase, ativador tecidual do plasminogênio 
(t-PA) e em especial a própria plasmina6.

A MATRIz ExTRACELULAR NAS DOENçAS DA AORTA

Como exposto, os componentes extracelulares têm 
papel proeminente entre as alterações histopatológicas das 

Figura 2. A. Corte histológico apresentando as alterações microscó-
picas características de dissecções e aneurismas de aorta ascendente, 
com destruição focal das lâminas elásticas e acúmulo de material 
mucoide, indicado por asterisco. B. Corte histológico de aorta com 
arterite de Takayasu. Vê-se destruição grosseira e aglomeração das 
fibras elásticas, espessamento adventicial por densa fibrose e espes-
samento fibrointimal; a separação entre as camadas perde a definição.

Outro ponto que deve ser considerado é que em grande 
parte das aortas a dissecção se estende por longo trecho após 
seu início, sendo o tipo I o mais comum. Estudos de resistência 
de materiais em aortas normais de cadáveres indicam que, uma 
vez iniciada a delaminação, a organização da camada média 
deixa ser relativamente fácil sua continuação. Por isso, a ques-
tão principal é entender a ocorrência do orifício íntimo-medial 
de dissecção. A região estudada deve ser preferencialmente a 
situada em torno a ele.

As aortites completam o grupo das doenças mais signi-
ficativas da aorta, sendo no entanto a menos frequente delas. As 
mais importantes inflamações não ateroscleróticas são a sífilis 
e a doença de takayasu. Em ambas há comprometimento 
principal da adventícia e da média, com infiltrado inflamatório 
a mononucleares. Nos casos mais típicos, na sífilis aparecem 
grande número de plasmócitos e alterações da vasa vasorum. 
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aortopatias. Será abordado a seguir o que acontece com cada 
um dos três grupos de moléculas nessas doenças.

Proteoglicanos
Os proteoglicanos parecem ter papel mais relevante nas 

dissecções e os aneurismas da porção ascendente. Como vimos, 
lagos mucoides estão presentes nessas entidades. Estudos reali-
zados por Schlatmann e Becker7,8 sugeriram que esse acúmulo 
pode ser inespecífico: por um lado, ocorre também em aortas 
com outras doenças, ou de pacientes só com hipertensão, ou 
até como parte do processo de envelhecimento; por outro lado, 
há aortas com dissecção ou aneurisma nas quais o aumento de 
substância mucoide é mínimo ou nulo. De todo modo, a maioria 
dos patologistas que estuda essas doenças acredita na existência 
da relação entre elas e o depósito mucoide. Provavelmente, 
nas doenças em foco de fato o material desse tipo está, se não 
aumentado, ao menos mais concentrado, formando os lagos.

Ainda não se identificou qual a molécula presente nesses 
acúmulos mucoides, mesmo se tendo lançado mão de métodos 
bioquímicos9 e da técnica de imuno-histoquímica (a qual permi-
te verificar em cortes histológicos a existência e a localização 
de determinada substância)10. Por outro lado, verificou-se que 
alguns proteoglicanos se situam mais na porção externa da aorta 
(ou seja, aquela na qual a delaminação acontece). A aparente 
inespecifidade do material mucoide pode ser explicada pela 
diversidade da família dos compostos que assumem a mesma 
característica tintorial. Diferentes processos levam a diferentes 
depósitos, que todavia têm uma só apresentação histológica. 
Nas doenças dilatativas da aorta, o material com tais caracte-
rísticas possivelmente corresponde a moléculas anômalas ou 
degradadas enzimaticamente, do modo a perder as propriedades 
que permitiriam caracterizá-las.

Nesse sentido, foi analisada11 a expressão das meta-
loproteases 3 e 7 (estromelisina e matrilisina), bem como de 
fibrinogênio/fibrina, que nesta última forma têm capacidade de 
ativá-las. Essas metaloproteases atuam preferencialmente sobre 
proteoglicanos. Nas aortas normais, a positividade para MMP-3 
e MMP-7 foi mais fraca na camada média que na íntima e na 
adventícia. A marcação para MMP-7 foi mais proeminente na 
segunda metade externa da túnica média. A imunorreatividade 
para essas enzimas foi sobretudo intracelular, porém a MMP-7 
mostrou marcação extracelular na segunda metade da túnica 
média e na camada subendotelial. Plasmina/plasminogênio 
apresentaram imunomarcação nas células endoteliais (íntima) e 
nas células musculares lisas da túnica média, sendo que nestas 
últimas de forma difusa e uniforme. Nas áreas de depósitos 
mucoides houve positividade forte para MMP-7 e menos acen-
tuada para MMP-3. Nas áreas adjacentes, a imunomarcação 
para MMP-7 e MMP-3 foi moderada nas células musculares 
lisas. A plasmina foi positiva dentro das células musculares 
lisas e ao redor dos acúmulos mucoides, sendo semelhante aos 
controles fora deles. Esses dados dão indício de que pode haver 
ação dessas metaloproteases levando ao acúmulo mucoide, 
que seria constituído por proteoglicanos por elas degradados. 

Deve-se no entanto observar que outras possibilidades, como 
de que tal material corresponda a moléculas anômalas, não 
podem ser descartadas.

sistema elástico
Há razoável somatória de evidências indicando que para 

o surgimento da dilatação arterial aneurismática concorre algum 
grau de destruição da camada média, em particular do tecido 
elástico. Exemplo disso seria o aneurisma aterosclerótico: 
ainda que a aterosclerose seja bastante comum, a complicação 
representada pelos aneurismas não o é. Ocorreria apenas numa 
porcentagem relativamente pequena das artérias, nas quais há 
maciça elastólise. Em estudo anterior6, mostramos que a quan-
tidade de tecido elástico na média e na adventícia era menor 
na região dos aneurismas de aorta abdominal, em comparação 
tanto com a mesma artéria, fora deles (p<0,01), quanto com as 
aortas de outros pacientes com (p<0,01) ou sem aterosclerose 
(p=0,04). Por outro lado, as áreas com aterosclerose mas sem 
aneurisma não tinham diminuição do tecido elástico (p=0,40), 
indicando que a destruição deste não está relacionada à ateros-
clerose, mas aos aneurismas.

Na maior parte das vezes, a lesão das lâminas elásticas 
está relacionada à inflamação, pois entre as enzimas liberadas 
pelas células inflamatórias está a elastase, uma serinoprote-
ase com ação principal (ainda que não exclusiva) sobre esse 
componente da matriz. A importância da inflamação nos 
aneurismas ateroscleróticos pode ainda ser exemplificada pelo 
trabalho publicado por Bown et al.12. Os autores analisaram 
polimorfismos em genes de citocinas, comparando pacientes 
com aneurismas e outros acompanhados em ambulatório de 
Cirurgia Vascular. Mostraram que os primeiros têm mais alelos 
1082 A da interleucina 10 (IL-10), os quais estariam associados 
à baixa secreção da mesma, com papel no controle da resposta 
inflamatória. Com a diminuição do controle, a inflamação pode 
ser mais exacerbada, facilitando assim a destruição da matriz 
extracelular e a dilatação da artéria.

Como descrito, nos aneurismas não inflamatórios, como 
em geral são os da aorta ascendente, e nas dissecções, também 
há fragmentação das lâminas elásticas. Quando estas últimas 
afecções são associadas à síndrome de Marfan, é fácil entender 
por que acontecem: há defeito genético da fibrilina, que é o 
principal constituinte das microfibrilas do sistema elástico13. 
Já quanto à maioria dos pacientes, sem tal síndrome, as causas 
da elastólise não são tão claras. Por isso, é aqui apresentado 
resultado, ainda inédito, relativo à quantificação morfométrica 
da emilina, um outro elemento dessas microfibrilas, na aorta 
ascendente. Foram incluídas amostras da aorta de pacientes 
enquadrados em cinco grupos: com dissecção aguda; com 
aneurisma não inflamatório; sem lesões dessa parte da aorta, 
hipertensos ou normotensos (pacientes submetidos à cirurgia de 
revascularização do miocárdio); e com síndrome de Marfan. A 
presença dessa ou de outra síndrome genética, de aterosclerose 
grave ou de inflamação significativa foram critérios de exclu-
são nos quatro primeiros grupos. No grupo com Marfan, os 
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pacientes tinham aneurismas e/ ou dissecção aguda. Havia 10 
pacientes em cada grupo, exceção do último, com 9. A Figura 
3 corresponde a gráfico que sumariza as porcentagens de área 
positivas para emilina nas metades interna e externa das aortas 
de cada grupo. Como esperado, não houve diferenças signifi-
cativas entre as aortas normais e as de pacientes com Marfan; 
no entanto, o mesmo ocorreu nos casos de dissecção. Apenas 
o grupo com aneurismas mostrou queda significativa nos va-
lores teciduais de emilina. Isso indica, por um lado, possível 
papel de distúrbios dessa proteína nos aneurismas; por outro, 
que, mesmo havendo lesões histopatológicas semelhantes, há 
diferenças importantes entre aneurismas e as dissecções.

A fragmentação da elástica nessas doenças pode ainda 
ser decorrente de enzimas secretadas pelas próprias células 
musculares lisas, a depender de modulações ainda não co-
nhecidas.

Mas nessa doença encontramos frequentemente na mesma 
artéria áreas de aneurismas ao lado das de estenose, que pre-
dominam. Modulações individuais e locais entre degradação 
e síntese de moléculas da matriz extracelular devem explicar 
tais variações.

Colágeno
Nos aneurismas inflamatórios, a fibrose é variável, mas 

não costuma ser muito exuberante – caso contrário, talvez a 
dilatação sequer ocorresse. Parece haver tanto degradação, 
sendo descrita a presença de diversas metaloproteases, como 
síntese, como parte do processo de reparação15.

Nos aneurismas não inflamatórios da aorta ascendente 
e nas dissecções, a avaliação do colágeno foi relativamente 
negligenciada. Sariola et al.16, em estudo histológico não quan-
titativo, não encontraram diferenças nos colágenos I e III entre 
aortas com dissecção e controles; em contraste, quantificações 
bioquímicas detectaram aumento no conteúdo de colágeno17,18. 
Nestas duas últimas séries, ou a maioria dos pacientes tinha 
dissecção crônica ou a informação a respeito do intervalo en-
tre o início dos sintomas e a obtenção dos espécimes não foi 
fornecida, de modo que o verdadeiro conteúdo do colágeno 
na ocasião da dissecção, sem aquele depositado como parte da 
reparação, não havia sido de fato avaliado. Já a quantificação 
efetuada em dissecções agudas e aneurismas, separando as 
metades interna e externa da túnica média das aortas, chegou 
a resultados bastante interessantes19: nas aortas normais, e nas 
com dissecção, há menos colágeno na metade próxima à ad-
ventícia; nas dissecções, o colágeno está diminuído em relação 
ao normal, nessa porção da parede; e nos aneurismas há uma 

Figura 3. Fração de área positiva para emilina na camada média e em 
suas metades interna e externa das aortas ascendentes de pacientes 
normotensos ou hipertensos, sem aneurismas ou dissecções; e de 
pacientes com dissecções agudas ou aneurismas não inflamatórios 
com síndrome de Marfan (grupo específico) ou sem essa síndrome 
(outros dois grupos).

Outro aspecto interessante referente ao sistema elástico 
foi encontrado em estudo, também inédito, de microscopia 
eletrônica de varredura em aortas ascendentes normais (pa-
cientes normotensos ou hipertensos), com aneurismas ou com 
dissecção aguda. Antes do exame, amostras de aorta ascendente 
foram submetidas a alguns tratamentos, entre eles com hidró-
xido de potássio associado à colagenase. Tal procedimento 
destrói seletivamente o colágeno do tecido, preservando o 
restante, notadamente o tecido elástico. Sua fragmentação, que 
na observação à microscopia de luz parece fina e pulverizada, 
como se fosse aleatoriamente distribuída, corresponde na ver-
dade a fraturas irregulares, mas quase transversais (Figura 4), 
conforme brilhantemente antecipado por Dingemans et al.14 a 
partir do exame em microscopia eletrônica de transmissão. Fica 
mais fácil entender por que a parede está enfraquecida e, em 
especial, porque ocorre a delaminação que define a dissecção.

É interessante notar que na arterite de Takayasu, a des-
peito da grande inflamação com correspondente destruição de 
tecido elástico, não ocorre dilatação, mas seu oposto. A artéria 
se estreita, em decorrência da grande produção de colágeno. 

Figura 4. Microscopia eletrônica de varredura de amostras de aorta 
ascendente. A. Tratamento para demonstração das lâminas elásticas. 
Paciente com aneurisma não inflamatório. Nota-se a existência de 
fendas irregulares, aproximadamente transversais à parede arterial. B. 
Tratamento para demonstração do colágeno. Paciente sem afecções da 
aorta. O colágeno aparece mais densamente aglomerado na parte de 
cima, próxima à íntima, que na parte inferior, próxima à adventícia.
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diminuição em toda a espessura. Ou seja: a diminuição difusa 
do colágeno na parede causaria fragilidade mais global, asso-
ciada ao aneurisma, enquanto decréscimo situado na metade 
externa aumentaria a propensão à delaminação.

Para a observação em microscópio eletrônico de var-
redura, foi feita também maceração de fragmentos de aorta 
com soda cáustica, processamento que degrada antes os outros 
constituintes teciduais, mantendo o colágeno20. O que mais 
se salientou nas aortas foi que há fibras colágenas irregular-
mente distribuídas, mas a maior parte delas estão organizadas 
formando estruturas laminares extremamente parecidas com 
os feixes elásticos. Também se fez visível que o colágeno (di-
ferentemente das lâminas elásticas) é menos denso na região 
externa da aorta, conforme observado na Figura 4. Não houve 
diferenças notáveis entre as aortas doentes e as que serviram 
como controle.

Nas aortites, o padrão de depósito de colágeno é o de 
fibrose cicatricial, com enrijecimento da parede. Não há pu-
blicações esmiuçando detalhes desse processo.

CONSIDERAçõES FINAIS: BALANçO ENTRE SíNTESE E 
DEGRADAçÃO DA MATRIz ExTRACELULAR NAS DOEN-
çAS DA AORTA

É importante tentar um entendimento abrangente dos 
processos. Em várias situações está clara a participação da 
inflamação, mas resta descobrir suas causas efetivas, e por 
que podem levar a desfechos tão díspares quanto aneurismas 
e diminuição do calibre do vaso. Em alguns pacientes, está 
elucidado que as doenças decorrem de variações genéticas, 
como as relacionadas à fibrilina na síndrome de Marfan ou as 
que influenciam a resposta inflamatória, enquanto em outros 
o quadro é mais obscuro.

Talvez a fonte de informações mais interessante sejam 
os pacientes sem inflamação e sem alterações genéticas co-
nhecidas. Por que suas células musculares lisas têm distúrbios 
metabólicos que levam a aumento da produção de alguns 
compostos, diminuição de outros, e síntese de enzimas que os 
digerem? Qual o papel da hipertensão arterial nessas condições?

O atual estágio do conhecimento a respeito da biologia 
vascular parece apontar como primordial a análise da interação 
entre moléculas pertencentes a diversos subsistemas da matriz 
extracelular, no sentido de melhor compreender por que há 
situações de predomínio de síntese, em particular de colágeno, 
levando ao enrijecimento da parede, como ocorre na ateroscle-
rose e na arterite de Takayasu, e situações em que o balanço 
pende para a degradação e/ou diminuição de elementos da 
matriz, gerando fragilidade da parede, como acontecesse nos 
aneurismas e nas dissecções aórticas.
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Doença da Aorta é uma patologia significante e representa a 

12a maior causa de morte. Apesar de os aneurismas da aorta 

abdominal e aorta ascendente serem mais comum, aneurismas 

de aorta descendentes (AATs) são uma significante contribui-

ção para a patologia. AATs aumentam o risco de dissecção 

da aorta ou ruptura e representam uma importante fonte de 

morbidade e mortalidade. Podem ser classificadas como sin-

drômicas, familiares ou esporádicas. As formas sindrômicas 

incluem a Síndrome de Marfan, Síndrome de Loeyes-Dietz, 

Homocistinúria, Síndrome de Ehlers-Danlos, Síndrome BAV 

e Síndrome de Turner. Em vários casos, já existem testes ge-

néticos específicos que permitem um diagnóstico precoce da 

patologia em familiares de indivíduos afetados que permitem 

o acompanhamento precoce com melhora da qualidade de vida 

e sobrevida desses indivíduos.

JúlIa daher CarneIro marsIglIa1, alexandre da Costa pereIra1

ANEURISMAS DE AORTA TORÁCICA E DISSECçÃO AóRTICA
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Aortic disease is a significant pathology and represents the 12th 

leading cause of death. Although aneurysms of the ascending 

aorta and abdominal aorta are more common, descendents 

aortic aneurysms (TAAs) are a significant contribution to 

the pathology. TAAs increase the risk of aortic dissection or 

rupture and represent an important source of morbidity and 

mortality. They can be classified as syndromic, familial or 

sporadic. The syndromic forms include Marfan syndrome, 

Dietz-Loeyes Syndrome, homocystinuria, Ehlers-Danlos 

syndrome, Turner syndrome and BAV syndrome. In several 

cases, specific genetic tests are already available and allow an 

early diagnosis of pathology in relatives of affected individuals 

that can lead to an early monitoring and improve the quality 

of life and survival of these individuals.
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THORACIC AORTIC ANEURySMS AND AORTIC DISSECTION

descriptors: aortic aneurysm, thoracic, Marfan syndrome/
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descritores: aneurisma de aorta torácica, síndrome de Marfan/
genética, ruptura aórtica.
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A aorta torácica realiza várias funções sofisticadas, além 
de servir como condutor de sangue originando-se no 
ventrículo esquerdo. A forma e as propriedades me-

cânicas únicas da raiz aórtica e da aorta ascendente têm uma 
influência direta na carga de trabalho do ventrículo esquerdo 
e do fluxo coronário de sangue. Interações ente os compo-
nentes celular e extracelular na parede da matriz média são 
importantes para o desempenho correto das várias funções da 
aorta e a desregulação de um ou de mais componentes podem 
levar a várias patologias, entre elas a formação de Aneurisma 
de Aorta Torácica1.

Doenças da Aorta são patologias significantes e repre-
sentam a 12a maior causa de morte. Apesar dos aneurismas 
da aorta abdominal e aorta ascendente serem mais comum, 
aneurismas de aorta descendentes (AATs) são uma significante 
contribuição para a patologia2. AATs aumentam o risco de dis-
secção da aorta ou ruptura e representam uma importante fonte 
de morbidade e mortalidade e podem ser classificadas como 
sindrômicas, familiares ou esporádicas. A classificação clínica 
tem facilitado a identificação de um grande número de genes 
responsáveis pelas formas sindrômicas de AATs e alguns dos 
genes associados com AATs familiares. A classificação também 
é útil em elucidar os mecanismos subjacentes. Entretanto, ainda 
existem várias lacunas no nosso conhecimento, particularmente 
em relação aos mecanismos exatos de diferentes manifestações 
ou complicações da doença em pacientes individuais1.

FORMAS FAMILIARES

As manifestações primárias de Aneurismas de Aorta 
Torácica em sua forma familiar são a dilatação da aorta torácica 
em sua porção ascendente ou ao nível dos seios de Valsalva ou 
a presença ou história de dissecção da aorta ascendente. Indi-
víduos afetados tipicamente apresentam aumento progressivo 
de porção da aorta ascendente, o que leva ou a uma dissecção 
da aorta ascendente (tipo A) ou a sua ruptura. De forma geral, 
a dissecção pode ocorrer independente da presença prévia de 
dilatação aneurismática do segmento. No entanto, em indiví-
duos com a forma familiar da doença, o aumento do diâmetro 
da aorta geralmente precede a ocorrência de dissecção. O início 
e a progressão da dilatação da aorta nas formas familiares da 
doença é, assim como nas formas não familiares, extrema-
mente variável apresentando, inclusive, grande variabilidade 
intrafamiliar. A idade média de apresentação da doença em 
indivíduos com a forma familiar é geralmente mais jovem do 
que indivíduos que não apresentem a forma familiar da doença, 
mas geralmente mais tardia da apresentada por indivíduos com 
Síndrome de Marfan. Casos de dissecção são extremamente 
raros na infância, mas o desenvolvimento de dilatação pode 
eventualmente ocorrer ainda na infância3.

Na maioria dos adultos o risco de dissecção ou ruptura 
de aorta torna-se significante quando o diâmetro máximo 
atinge 55mm. Indivíduos com mutações em TGFBR2 podem 
apresentar dissecção com diâmetros menores que 50mm. 
Uma pequena parcela de indivíduos afetados pode apresentar 

dissecções na porção descendente da aorta. Neste caso, não 
parece haver necessidade de que dilatação desta região preceda 
o evento de dissecção.

O diagnóstico da doença é baseado na presença das 
manifestações clínicas descritas, a ausência do diagnóstico de 
Síndrome de Marfan ou outras doenças do sistema conectivo 
e a presença de uma história familiar de aneurisma de aorta 
torácica e/ou dissecção de aorta. A doença é herdada de maneira 
autossômica dominante com expressividade clínica variável e 
penetrância incompleta. A maioria dos indivíduos diagnosti-
cados tem um parente também afetado. Filhos de um genitor 
afetado têm 50% de chance de herdar o alelo mutado4.

Após o diagnóstico, a extensão da doença deve ser 
avaliada através de exame ecocardiográfico para avaliar o 
diâmetro da raiz da aorta e a competência e morfologia da 
válvula aórtica. Imagem de toda a aorta através de tomografia 
deve também ser considerada uma vez que aneurismas em 
outras porções da aorta não são incomuns. Imagem da vas-
culatura cerebral (principalmente em indivíduos portadores 
de mutações em TGFBR2 é recomendada). Hérnias inguinais 
devem ser pesquisadas uma vez que por vezes acompanham o 
diagnóstico, assim como uma avaliação clínica e radiográfica 
da presença de escoliose e avaliação oftalmológica e de ectasia 
dural para excluir o diagnóstico de Síndrome de Marfan. A 
avaliação periódica destes pacientes deve considerar a realiza-
ção de ecocardiogramas seriados (anualmente, se a dilatação é 
pequena ou mais frequentemente em casos de dilatações acima 
de 45mm, ou com taxa de progressão acima de 5mm ao ano ou 
na presença de insuficiência aórtica moderada ou importante). 
A aorta, em sua totalidade, deve ser reavaliada a cada 2 anos. 
Após correção cirúrgica, a totalidade da aorta deve ser reava-
liada a cada 2 anos. Para indivíduos portadores de mutações 
em TGFBR2, avaliações a cada 2 anos da circulação cerebral 
devem ser realizadas.

Mutações nos seguintes genes já foram associadas ao 
desenvolvimento da doença: TGFBR2, codificante do receptor 
tipo 2 de TGF beta; TGFBR1, codificante do receptor tipo 1 de 
TGF beta; MYH11, codificante da miosina 11; ACTA2, alfa 
2 actina. No entanto, apenas uma pequena fração dos casos de 
aneurisma de aorta torácica familiar tem sua mutação causa-
dora identificada mesmo com a pesquisa de todos estes genes, 
o que sugere que ainda outros genes poderão ser futuramente 
identificados como implicados no desenvolvimento da doen-
ça5. Apesar da manifestação primária, e na maioria dos casos 
única, a presença de dissecção ou aneurismas de aorta torácica, 
eventualmente estas manifestações podem estar acompanhadas 
de outras alterações como hérnias inguinais, escoliose, livedo 
reticular (associado à presença de mutações em ACTA2), Iris 
flóculi (também associada à presença de mutações em ACTA2), 
aneurismas em outras porções da aorta (presentes em até 20% 
dos indivíduos afetados), aneurismas cerebrais (principalmente 
em indivíduos portadores de mutações em TGFBR2), persis-
tência de canal arterial (associado a mutações em MYH11) e 
válvula aórtica bicúspide6.
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Os principais diagnósticos diferenciais a serem conside-
rados para esta condição são: Síndrome de Marfan, mutações 
em fibrilina1 sem Síndrome de Marfan, aracnodatilia contrac-
tural congênita (causada por mutações no gene da fibrilina2), 
síndrome de Ehlers-Danlos (tipo IV, forma vascular, causada 
por mutações em COL3A1), Síndrome de Loeys-Dietz (tam-
bém causada por mutações em TGFBR2 e TGFBR1), e forma 
familiar de aneurisma de aorta abdominal.

Testes moleculares para a identificação de mutações nos 
genes TGFBR1, TGFBR2, MYH11 e ACTA2 são disponíveis 
comercialmente. Uma vez identificada a mutação causadora 
de doença em uma dada família, o diagnóstico pré-natal para 
gestações com risco aumentado da doença é possível através 
da análise de DNA extraído de células fetais obtidas a partir 
de amniocentese (geralmente realizada entre 15 e 18 semanas 
de gestação) ou biopsia de vilosidade coriônica (geralmente 
realizada entre a 10 e 12 semana de gestação). O diagnóstico 
da doença através de avaliação morfológica fetal não apresenta 
sensibilidade adequada dada a ocorrência tardia do fenótipo. A 
realização de diagnóstico genético pré-implatação de embriões 
pode ser realizada se a mutação causadora da doença já se 
encontra identificada em um dos genitores. Na ausência de in-
formações sobre a mutação causadora da doença, familiares em 
risco de herdar o alelo mutado (todos os familiares em primeiro 
grau de um indivíduo afetado, incluindo os pais), mas sem evi-
dências clínicas de doença devem ser examinados anualmente 
através de ecocardiografia transtorácica. Avaliações de toda a 
aorta através de tomografia devem ser realizadas a cada 5 anos. 
O rastreamento destes indivíduos deve ser realizado a partir dos 
7 anos. Ainda, a realização de exames de imagem em filhos de 
mulheres em risco de ter herdado o alelo defeituoso, mas que 
apresentem ecocardiograma normal, deve ser considerada, uma 
vez que a doença parece ser menos penetrante em mulheres7.

FORMAS SINDRôMICAS

síndrome de Marfan
A síndrome de Marfan é uma patologia gênica de 

herança autossômica dominante, com incidência estimada 
entre 1-2:10.000 nascimentos. Caracteriza-se por extrema 
variabilidade clínica, acometendo, basicamente, os sistemas 
cardiovascular, ocular e esquelético. O diagnóstico é, quase que 
exclusivamente, baseado em critérios clínicos: a) dois sistemas 
envolvidos na presença de um parente de primeiro grau inequi-
vocamente afetado ou b) na ausência de uma história familiar 
positiva, o envolvimento do esqueleto e de 2 ou mais sistemas, 
bem como a presença de ao menos um critério major (dilatação 
ou dissecção da aorta, ectopia lentis ou ectasia dural)8.

A sobrevida destes pacientes é reduzida decorrente, em 
especial, do acometimento cardíaco. Em indivíduos tratados 
com agentes b-bloqueadores, observou-se uma redução signifi-
cativa da dilatação da aorta e de suas complicações associadas9.

O gene responsável pela síndrome de Marfan já foi 
identificado e localiza-se no braço longo do cromossomo 15 

(15q21), sendo denominado fibrilina 1 (FBN1). Pelo fato de 
gene ser muito grande (65 exons) e praticamente cada família 
ter uma mutação diferente, o diagnóstico molecular da síndrome 
fica muito prejudicado e, até o presente, o diagnóstico baseia-
se nos critérios clínicos estabelecidos em 1996. Mutações em 
um novo gene (TGFBR2) foram recentemente observadas em 
pacientes com síndrome de Marfan sem anormalidades no 
gene FBN110.

SíNDROME DE LOEyES-DIETz

Em 2005 foi descrita uma nova síndrome autossômica 
dominante denominada Loeys-Dietz, a qual apresenta envol-
vimento dos genes TGFBR2 e TGFBR1. A síndrome de Lo-
eys–Dietz é uma doença autossômica dominante caracterizada 
por aneurisma torácica aórtica, aneurisma e dissecção arterial, 
craniossinostose, úvula bífida, fenda palatina e pele fina e trans-
lúcida11. Pacientes com essa síndrome apresentam dissecção 
da aorta precocemente e diâmetros de aorta menores que 5cm. 

Mutações
A maior parte das mutações encontradas são do tipo 

missense que comumente afetam um domínio ou receptor 
quinase, reduzindo a atividade de sinalização do receptor em 
resposta ao tGFβ1. Paradoxalmente, células obtidas da parede 
da aorta de pacientes com a síndrome apresentam aumento de 
colágeno, fator de crescimento de tecido conjuntivo e aumento 
da fosforilação nuclear de SMAD2, indicando que a atividade 
de tGFβ1 está aumentada12.

Dessa forma, o mesmo mecanismo putativo do aumento 
da atividade de tGFβ1 envolvido na síndrome de Marfan tam-
bém está atuando na síndrome de Loeys-Dietz, destacando o 
papel central do aumento e desregulação da sinalização do 
tGFβ1 na formação do aneurisma. Até agora, os mecanismos 
precisos para aumento da sinalização de tGFβ1 permanecem 
pouco conhecidos, já que mutações no domínio quinase de-
veriam reduzir a transdução do sinal. Vias alternativas estão 
provavelmente ativadas, mas não foram bem definidas ainda.

De uma forma geral, aparentemente não existem dife-
renças na apresentação clínica de pacientes com mutações em 
TGFBR1 ou TGFBR2. A idade média de ocorrência do primeiro 
evento vascular importante nessa síndrome é 30 anos. A história 
natural da doença difere consideravelmente de outras doenças 
do tecido conjuntivo, com uma média de sobrevivência de 
pacientes de 37 anos11.

O tratamento com bloqueadores de receptor de angio-
tensina, que neutraliza a sinalização excessiva de tGFβ1 é 
benéfica a pacientes com síndrome de Marfan e provavelmente 
beneficia pacientes com síndrome de Loeys–Dietz, mas estudos 
são necessários para confirmar se o tratamento é eficaz nessa 
síndrome1.

HOMOCISTINúRIA

O termo homocistinúria se refere ao aumento da excre-
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ção urinária da forma oxidada da homocisteína, a homocistina. 
A homocistinúria clássica é uma doença autossômica recessiva 
causada pela deficiência da cistationina-ß-sintetase, que leva a 
um acúmulo da homocisteína, responsável pela doença. Essa 
enzima é codificada no cromossomo 21 e mais de 90 mutações 
desse gene foram descritas13.

O teste de cianeto-nitroprussiato é capaz de detectar a 
presença de homocistina na urina, constituindo um método de 
triagem útil para o diagnóstico dessa doença, embora a dosagem 
de homocisteína sérica seja o método de escolha.

A frequência estimada da frequência mundial da doença 
varia de 1:58.000 a 1:1.000.00014. Os indivíduos são, aparen-
temente, normais ao nascimento e os primeiros sinais surgem 
ao redor de um mês de vida, podendo alguns, contudo, serem 
totalmente assintomáticos. As principais manifestações clínicas 
observadas ocorrem nos sistemas esquelético, ocular, vascular 
e sistema nervoso central. As anomalias esqueléticas incluem 
um crescimento excessivo dos ossos longos resultando em alta 
estatura, osteoporose, escoliose, deformidade esternal e aracno-
dactilia. A massa muscular é reduzida, a mobilidade articular é, 
em geral, restrita e o sinal de polegar raramente está presente 
nesses pacientes. Nos casos não tratados, a osteoporose surge 
precocemente, sendo a coluna mais frequentemente acometida, 
especialmente nos pacientes piridoxina-não-responsivos. As 
fraturas ocorrem com maior frequência do que na população 
geral. As alterações oculares são as mais proeminentes e a 
ectopia lentis, às vezes, constitui a única manifestação da do-
ença. A luxação de cristalino é observada ao redor dos 10 anos 
de idade, nos pacientes não tratados, não sendo observada no 
período neonatal. Glaucoma, catarata, miopia, deslocamento 
de retina, astigmatismo e atrofia ótica, também são descritos. 
As manifestações do sistema nervoso central incluem retardo 
mental (mais expressivo nos casos piridoxina-não-responsivos), 
distúrbios psiquiátricos, acidente vascular cerebral, convulsões 
e sinais piramidais, estando muitos dos sinais neurológicos 
relacionados a eventos isquêmicos15.

As complicações clínicas decorrem, basicamente, dos 
fenômenos tromboembólicos e constituem a principal causa 
da morte precoce e o prognóstico da doença é associada com 
a ocorrência de isquemia vascular14.

Existe uma chance de 30% da ocorrência de um evento 
vascular antes da idade de 20 anos, com aumento para 50% até 
os 30 anos16. Em uma coorte de 629 pacientes diagnosticados 
com homocistinúria clássica, eventos tromboembolítcos foram 
reportados em 25% 15. A maior parte dos distúrbios tromboem-
bólicos ocorre após procedimentos cirúrgicos, preconizando-se 
medidas preventivas nesse sentido.

A dieta com restrição alimentar da metionina e suple-
mentação da vitamina B6 (piridoxina) e betaína são preconiza-
das no tratamento dos portadores de homocistinúria15.

SíNDROME DE EHLERS-DANLOS

A Síndrome de Ehlers-Danlos é um grupo de desordens 
do tecido conectivo clínica e geneticamente heterogêneo resul-

tante de uma mutação em genes envolvidos na formação e orga-
nização da matriz extracelular, levando à predisposição de uma 
perda integridade estrutural em tecidos de vários sistemas17.

Essa síndrome possui uma classificação conforme o 
comprometimento: tipo clássica (EDS I e II), de hipermobilida-
de (EDS III), tipo vascular (EDS IV), tipo cifoescoliótica (EDS 
VI), tipo artrocalásica (EDS VIIA e EDS VIIB) dermosparatica 
(EDS VIIC) e tipos inespecíficos18.

A EDS IV é uma doença autossômica dominante que 
se manifesta com aneurismas, rupturas e dissecções arteriais. 
Também apresenta pele fina e translúcida e facilidade de 
machucados. A confirmação do diagnóstico é através da de-
monstração da produção anormal de procolágeno tipo III pela 
cultura de fibroblastos ou rastreamento genético. A síndrome é 
resultado de mutações no gene COL3a1, que codifica colágeno 
tipo III. Mais de 70 diferentes mutações foram identificadas em 
pacientes com a doença. Devido à extrema fragilidade do tecido 
aórtico, pacientes com EDS IV possuem um risco aumentado de 
consequências adversas após cirurgia vascular do que pacientes 
com outras desordens de tecido conjuntivo. A sobrevida média 
de pacientes com EDS IV é estimada em 48 anos19.

SíNDROME BAV
A síndrome BAV é a malformação cardiovascular 

mais comum em humanos (1-2%). Além de anormalidades na 
válvula bicúspide, a síndrome pode se manifestar com varias 
lesões no lado esquerdo como “coração esquerdo” hipoplásti-
co, hipoplasia do arco (?) e coarctação da aorta20. Aneurisma 
de aorta torácica afeta aproximadamente 40% dos pacientes 
com BAVs e está provavelmente associado com aumento do 
risco de dissecção e ruptura21. A descoberta de que familiares 
de primeiro grau de pacientes com BAVs têm uma incidência 
de 32% de dilatação da raiz da aorta apesar de terem válvulas 
tricúspide normais22 apoia a noção de que BAV e AAT podem 
ocorrer independentemente em indivíduos de famílias BAV. 
Um estudo com 13 famílias de indivíduos apresentando BAV 
e AAT combinados sugere fortemente que a síndrome BAV-
AAT segue um padrão autossômico dominante de herança23. 
Nenhuma mutação específica foi associada ainda com o 
fenótipo combinado de BAV-AAT, apesar de evidências 
agora sugerirem que mutações no gene NOTCH1 podem estar 
envolvidas em um subgrupo de pacientes com BAV e AAT 
combinados24. Essa observação é interessante, considerando 
o papel da sinalização de nocht 1 na morfogênese valvular e 
vascular, particularmente guiando a migração de células da 
crista neural e EMT25. O aumento da atividade do tGF β1 pode 
também contribuir para a formação do aneurisma em pacientes 
com BAVs, como sugerido em um estudo mostrando aumento 
da expressão de tGFβ1 e translocação nuclear de smad226.

SíNDROME DE TURNER

A síndrome de Turner é caracterizada por uma consti-
tuição cromossômica aneuplódica 45, XO. Suas características 
fenotípicas incluem baixa estatura, disgenesia gonadal, pescoço 
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alado e mamilos muito espaçados. Anomalias cardiovasculares 
incluem BAV, coarctação da aorta, hipertensão e AAT, que 
está presente em quase 40% dos pacientes com síndrome de 
Turner27. Pouco se sabe sobre as características patológicas da 
aorta de pacientes com essa síndrome.

SíNDROME DE TORTUOSIDADE ARTERIAL

Foram encontrados previamente casos individuais de 
tortuosidade arterial associados com aneurismas torácicos e 
áreas de estreitamento arterial28. A síndrome de tortuosidade 
arterial é descrita como uma doença autossômica recessiva 
caracterizada por tortuosidade, elongação, estenose e formação 
de aneurisma nas principais artérias devido à ruptura de fibras 
elásticas na camada média pelo aumento da atividade de tGFβ1 

na parede arterial. Características associadas incluem microgna-
tia, face alongada, fissuras palpebrais oblíquas, nariz achatado. 
Mutações no gene SLAC2A10, que codifica o transportador de 
glicose facilitador Glut10 foram relacionados à síndrome29. 
Acompanhamento extenso dos indivíduos afetados e aumento 
da atenção e reconhecimento dos sintomas vão melhorar o 
entendimento do curso clínico da AAT associada.

OUTRAS SíNDROMES

Várias outras síndromes genéticas, incluindo síndrome 
de Noonan30 e doença do rim policístico apresentam caracterís-
ticas de aneurismas de aorta (Tabela 1). Entretanto, a incidência 
de AAT nessas síndromes é significantemente menor do que nas 
descritas acima e os mecanismos permanecem desconhecidos31.

tabela 1 - sumário das formas conhecidas sindrômicas e familiares não sindrômicas das aats.
Classificação AAT Cromossomo Gene Proteína Localização

sindrômicas

Síndrome de Marfan 15q21.1 FBN1 Fibrilina 1 Matriz extracelular

Síndrome Marfan-like 3p24-25 TGFBR2 TGF-βR2 Superfície celular

Síndrome de Loeys–Dietz 3p24-25

9q33-34 TGFBR2,

TGFBR1 TGF-βR2,

TGF-βR1 Superfície celular

Síndrome de Ehlers–Danlos 2q24.3-31 COL3A1 Colágeno tipo 3 Matriz extracelular

Síndrome BAV–TAA 9q34-35,

outros NOTCH1

Não identificado Notch 1

Não identificado Intracelular

Síndrome de tortuosidade 
arterial

20q13.1 SLC2A10 GLUT10 Intracelular

Síndrome de Turner 45,X0 Não identificado Não identificado Não identificado

Síndrome de Noonan
12q24.1
2p21-22
12p12.1

PTPN11
SOS1
kRAS

PTPN11 (SHP2)
SOS1 GTPase
p21

Intracelular
Membrana celular
Membrana celular

Doença do rim policístico
16p13.3
4q21-22

PkD1
PkD2

Policistina 1
Policistina 2

Membrana celular

não-sindrômicas

TAAD1 5q13-14 Não identificado Não identificado Não identificado

FAA1 11q23-24 Não identificado Não identificado Não identificado

TAAD2 3p24-25 TGFBR2 TGF-βR2 Superfície celular

TAAD3 15q24-26 Não identificado Não identificado Não identificado

TAAD4 10q23-24 ACTA2 Actina de músculo liso Intracelular

TAAD–patent ductus arte-
riosus

16p12-13 MYH11
Cadeia pesada da mio-
sina 11

Intracelular

TAAD5 9q33-34 TGFBR1 TGF-βR1 Superfície celular
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A Síndrome de Marfan é uma doença do tecido conjuntivo, 

de origem genética, autossômica dominante e que afeta prin-

cipalmente três sistemas: esquelético, ocular e cardiovascular. 

Embora os dois primeiros acarretem graus significativos de 

morbidade como, por exemplo, a perda de visão, a mortalidade 

precoce desta síndrome se deve principalmente às complica-

ções no sistema cardiovascular.

A base molecular do defeito está numa mutação do gene da 

fibrilina, principal constituinte das microfibrilas. A prevalên-

cia da Síndrome de Marfan é estimada em torno de 1/10.000 

indivíduos.

As principais alterações cardiovasculares na Síndrome de 

Marfan são: a dilatação progressiva e o aneurisma da aorta 

ascendente, com ruptura ou dissecção desta e o prolapso da 

válvula mitral com diversos graus de refluxo valvar.

A descoberta de achados moleculares e sua correlação com o 

fenótipo deram origem aos critérios de GHENT. Recentemente, 

os critérios diagnósticos de GHENT foram reavaliados e con-

sideraram que os mesmos mostram excelente especificidade.

Decorrente das complicações cardiovasculares, a expectativa 

de vida nestes pacientes atingia poucos anos atrás até a terceira 

ou quarta décadas de vida. Nos últimos anos, porém, o prognós-
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Marfan Syndrome is a connective tissue disease, genetic, 

autosomal dominant, which primarily affects three systems: 

skeletal, ocular and cardiovascular systems. Although the first 

two systems cause significant levels of morbidity, e.g., vision 

loss, the early mortality of this syndrome is mainly due to 

complications in the cardiovascular system.

Molecular basis of the defect is a mutation of the fibrillin gene, 

major constituent of microfibrils. The prevalence of Marfan 

Syndrome is estimated at around 1/10.000 people.

The main cardiovascular changes in Marfan Syndrome are 

progressive dilatation and ascending aortic aneurysm with 

rupture or dissection and mitral valve prolapse with varying 

degrees of valve regurgitation.

The discovery of molecular findings and their correlation 

with the phenotype developed GHENT criteria. Recently, 

GHENT diagnostic criteria were reassessed and considered 

they demonstrated great specificity. Resulting from cardiovas-

cular complications, life expectancy in these patients reached, 

few years ago, up to third or fourth decades of life. In recent 

years, however, the prognosis has improved significantly due 
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descriptors: marfan syndrome,genetics, heredity, diagnosis, 
aortic rupture. 

descritores: síndrome de marfan,genética, hereditariedade, 
diagnóstico, ruptura aórtica.

tico tem melhorado significativamente, devido à precocidade 

diagnóstica com critérios mais sensíveis e específicos, à carac-

terização genética das mutações, à correlação genótipo-fenótipo 

e à eficácia dos métodos de detecção das mutações.

Por outro lado, houve um melhor aprimoramento na técnica 

e indicação cirúrgica, assim, como a introdução precoce dos 

bloqueadores beta-adrenérgico nos pacientes com Síndrome 

de Marfan.

to early diagnostic with more sensitive and specific criteria, 

characterization of genetic mutations, the genotype-phenotype 

correlation and effectiveness of methods to detect mutations.

On the other hand, there was a better improvement in technique 

and surgical indication, as well as the early introduction of 

beta-adrenergic blockers in Marfan Syndrome patients.

ASíndrome de Marfan é uma doença do tecido con-
juntivo, com padrão hereditário autossômico domi-
nante e expressividade variável, aparentemente com 

penetrância completa. As principais características fenotípicas 
correspondem aos sistemas: esquelético, ocular e cardiovas-
cular.

A Síndrome de Marfan deve seu nome ao primeiro 
professor francês de pediatria, Antoine Bernard-Jean Marfan, 
que apresentou em 1896 à Societé Médicales dês Hôpitaux de 
Paris um caso de uma menina de cinco anos de idade, afetada 
por algumas anomalias esqueléticas, com dedos muito finos e 
compridos, o que em conjunto com as extremidades bastante 
longas, ele chamou de “dolicostenomelia”.

Por outro lado, foram Baer et al.,1 em 1943, que des-
creveram pela primeira vez a associação entre a aracnodactilia 
e a dilatação aórtica em uma criança de 13 anos e num outro 
jovem de 23 anos. Observou no estudo anatomopatológico da 
aorta uma lesão característica na camada média, descrita como 
cistos grandes e canais sanguíneos anormais, assim como uma 
grande rarefação das fibras elásticas. Esta descrição correspon-
de à necrose cística da média, termo citado por Erdheim em 
1930 apud Acierno2.

A base molecular da Síndrome de Marfan foi esclare-
cida quando se associou o gene FBN1 à doença. Este gene, 
localizado no cromossomo 15, codifica a proteína fibrilina, um 
importante constituinte da malha microfibrilar. As microfibri-
las, por sua vez, junto à elastina, formam as fibras elásticas3.

As principais manifestações da Síndrome de Marfan 
são: a dolicostenomelia, uma das principais características, 
que se manifesta por estatura elevada, segmento inferior do 
corpo maior do que o superior e a envergadura maior do que 
a estatura; extremidades longas, dedos das mãos finos e com-
pridos caracterizam a aracnodactilia. No crânio encontramos 
a dolicocefalia, palato alto e arqueado, face estreita, prognatis-
mo e implantação dentária irregular. Na caixa torácica, peito 
escavado ou carenado e escoliose4. A ectopia do cristalino é a 
mais frequente manifestação ocular. Outros defeitos frequen-
tes são a ambliopia, glaucoma, catarata, córnea achatada e 
megalocórnea5.

De todas as manifestações da síndrome, as cardiovas-
culares são as responsáveis, em 95% dos casos, pela morte 
prematura destes pacientes. As principais alterações consistem 
na dilatação da aorta ascendente com dissecção ou ruptura 
desta, refluxo valvar aórtico e o prolapso da válvula mitral6.

De acordo com a história familiar e as manifestações 
características da Síndrome de Marfan foram criados critérios 
diagnósticos que serão abordados.

CRITéRIOS DIAGNóSTICOS

Em 1979, Pyeritz et al.7 basearam o diagnóstico da Sín-
drome de Marfan em quatro critérios: característica familiar, 
achados oculares, cardíacos e esqueléticos. Eles achavam pru-
dente que pelo menos dois destes critérios estivessem presentes 
para confirmar o diagnóstico e afirmavam que na Síndrome 
de Marfan clássica três ou quatro critérios estavam presentes. 
Entretanto, em muitos casos o diagnóstico continuava suspeito 
mesmo quando dois ou mais critérios estavam presentes. Além 
disso, cada uma das características clínicas da Síndrome de 
Marfan ocorre com frequências variáveis na população em 
geral e algumas delas podem ocorrer juntas ou ao acaso. Para 
determinar quais pessoas são afetadas por uma doença do te-
cido conjuntivo, maior relevância deveria ser atribuída a uma 
característica grave como a luxação do cristalino, a dilatação da 
aorta, a cifoescoliose severa ou a deformidade anterior do tórax, 
do que a uma característica leve, como a miopia, o prolapso de 
válvula mitral, a hipermobilidade articular ou a aracnodactilia.

Com os relatos que se seguiram, mais características clí-
nicas foram acrescentadas à Síndrome de Marfan, assim como 
foram surgindo fenótipos semelhantes, caracterizados como 
diferentes do quadro inicialmente proposto e mostrando que 
poderia haver heterogeneidade genética neste grupo de doenças.

Em 1986 foi realizado um Workshop durante o 7º 
Congresso de Genética Humana em Berlim. Neste evento, 
Pyeritz estabeleceu os critérios diagnósticos modificados para 
a Síndrome de Marfan, que foram publicados por Beighton et 
al.8. Foram listados os sinais clínicos, dentre eles os conside-
rados sinais maiores, ou seja, aqueles com maior frequência 
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e especificidade: luxação do cristalino, dilatação da aorta 
ascendente, dissecção da aorta e ectasia dural. Os requisitos 
para o diagnóstico eram os seguintes: nos casos esporádicos 
(ou parente de primeiro grau não afetado) deveria ocorrer o 
envolvimento do esqueleto e de dois outros sistemas, sendo 
pelo menos uma manifestação maior; nos casos familiares 
(ou pelo menos um parente de primeiro grau afetado) deveria 
ocorrer o envolvimento de dois sistemas, sendo pelo menos 
uma manifestação maior, dependendo do fenótipo familiar.

Posteriormente, De Paepe et al.6 revisaram os critérios 
de Pyeritz e fizeram algumas modificações motivadas pelas 
descobertas de achados moleculares e de sua correlação com 
o fenótipo, hoje conhecidos como critérios de GHENT. Assim 
sendo, os requisitos para o diagnóstico eram: a) para o caso 
índice: se a história familiar/genética não contribui, critério 
maior em pelo menos dois diferentes órgãos/sistemas e o en-
volvimento de um terceiro; se uma mutação conhecida como 
causa da Síndrome de Marfan é detectada, um critério maior 
em um órgão/sistema e o envolvimento de um segundo; b) para 
um parente de um caso índice: presença de um critério maior 
na história familiar e um critério maior em um órgão/sistema 
e o envolvimento de um segundo6,9.

Recentemente, Loeys et al.10 reavaliaram os critérios 
diagnósticos de GHENT e consideraram que os mesmos mos-
tram excelente especificidade para identificar pacientes com 
mutação no gene FBN1 (>97%). No entanto, foram muito 
criticados por não levarem em conta características que são 
idade dependente e por incluir algumas características pouco 
específicas ou validadas, como a ectasia dural, uma vez que 
não existem medidas padrão para a interpretação dos resultados 
obtidos através dos exames de imagem.

Assim sendo, a nosologia atual propõe maior peso 
aos dois sinais cardinais da Síndrome de Marfan: aneurisma/
dissecção da raiz da aorta e luxação do cristalino. Na ausência 
de achados que não são esperados na Síndrome de Marfan, a 
combinação de luxação do cristalino e aneurisma/dissecção da 
raiz da aorta deve ser suficiente para o diagnóstico. Todas as 
outras manifestações oculares e cardiovasculares da Síndrome 
de Marfan e achados em outros sistemas, como esquelético, 
duramater, pele e pulmões, contribuem para um escore sis-
têmico que direciona o diagnóstico quando a doença aórtica 
está presente, mas a luxação do cristalino não (Quadro 1 e 2).

Papel mais importante é assinalado aos testes genéticos 
moleculares do FBN1 e outros genes relevantes (TGFBR1 e 2). 
Na prática, isto não torna a análise do FBN1 uma requisição 
formal, mas a torna apropriada quando disponível.

DIAGNóSTICO DIFERENCIAL

Os principais diagnósticos diferenciais da Síndrome 
de Marfan a serem considerados incluem alguns quadros cli-
nicamente distintos ocasionados por genes diferentes como a 
Homocistinúria, Síndrome de Stickler (SS) e Aracnodactilia 
Contratural Congênita (ACC) e também pelos fenótipos cha-

Quadro 1 - Critérios revisados de Ghent para 
diagnóstico de síndrome de Marfan (sM) e doenças 
relacionadas.
Na ausência de história familiar:

1 – Diâmetro da aorta nos seio de valsalva com escore acima 
indicado ou dissecção da raiz da aorta (Z≥2) e Ectopia Lentis 
=Síndrome de Marfan*

2 – Diâmetro da aorta nos seio de valsalva com escore acima 
indicado ou dissecção da raiz da aorta (Z≥2) e mutação no 
gene FBN1 = Síndrome de Marfan

3 – Diâmetro da aorta nos seio de valsalva com escore acima 
indicado ou dissecção da raiz da aorta (Z≥2) e Sist (≥7 pts) 
= Síndrome de Marfan *

4 – Ectopia lentis e mutação no gene FBN1 com doença da 
aorta conhecida= Síndrome de Marfan

5- Ectopia lentis com ou sem Sist‡ e com ou sem mutação no 
gene FBN1 com doença da aorta não conhecida = Síndrome 
da Ectopia Lentis

6- Diâmetro da aorta nos seio de valsalva com escore acima 
indicado ou dissecção da raiz da aorta (Z<2) e Sist (≥5 com 
pelo menos uma característica esquelética) sem Ectopia Lentis 
=MASS†

7-Prolapso da Valva Mitral e diâmetro da aorta no seio de 
valsalva com escore acima indicado ou dissecção da raiz da 
aorta (Z<2) e Sist (<5) sem Ectopia Lentis = Síndrome do 
Prolapso de Valva Mitral

Na presença de história familiar:

8 –Ectopia Lentis e história familiar para S M (como definido 
acima) = Síndrome de Marfan

9 – Sist (≥7 pts) e história familiar para S M (como definido 
acima) = Síndrome de Marfan *

10 – Diâmetro da aorta nos seio de valsalva com escore acima 
indicado ou dissecção da raiz da aorta (Z ≥ 2) com mais de 
20 anos, ≥ 3 abaixo de 20 anos) + história familiar para SM 
(como definido acima) = SM*

Extraído de Loeys et al.10, 2010
*Advertência: sem características discriminatórias da Síndrome 
de Shprintzen-Goldberg (SSG), Síndrome de Loeys-Dietz (SLD) 
e Síndrome de Ehlers-Danlos tipo vascular (SEDv) e depois do 
teste TGFBR 1 e 2, bioquímica do colágeno, teste do COL3A1 
se indicado.
†MASS – miopia, prolapso de valva mitral, dilatação da aorta 
limítrofe (Z<2), estrias, achados esqueléticos;
‡ Sist = escore sistêmico (Quadro 2); Z = Escore Z

mados associados. Estes últimos constituem-se por doenças que 
apresentam combinações diferentes das alterações observadas 
na Síndrome de Marfan, também com herança autossômica 
dominante, como o fenótipo MASS, Ectasia Ânulo-Aórtica 
(EAO), Ectopia Lentis (SEL) e a característica familiar seme-
lhante ao da Síndrome de Marfan. Mais recentemente, após a 
caracterização da heterogeneidade genética na Síndrome de 
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Marfan incluem-se também no diagnóstico diferencial: Síndro-
me de Loeys-Dietz (SLD), Valva Aórtica Bicúspide (VAB), 
Aneurisma da Aorta Torácica Familiar (SAATF), Síndrome de 
Ehlers-Danlos tipo vascular (SEDv), Síndrome da Tortuosidade 
Arterial (STA), S. Weill-Marchesani (SWM) e Síndrome de 
Shprintzen-Goldberg (SSG) (Quadro 3).

A PROTEíNA FIBRILINA E O GENE FBN1
A fibrilina é o componente da malha microfibrilar me-

lhor caracterizado. A primeira identificação da proteína fibrilina 
foi conseguida por Sakai et al.11 em cultura de fibroblastos 
humanos. É uma glicoproteína com um conteúdo muito alto 
em cisteína, de 350 kD.

kainulainen et al.12 foram os primeiros a mostrar que 
o gene da Síndrome de Marfan estava localizado no braço 
longo do cromossomo 15 (15q22). Paralelamente, Lee et al.13 
obtiveram uma sequência parcial do DNA complementar da 
fibrilina e através de sondas específicas localizaram a proteína 
por hibridização in situ na região cromossômica 15q15-21. 
Assim sendo, considerando os dados bioquímicos da prote-
ína e sua localização coincidente com o loco para a doença 
caracterizou-se o segundo elo de ligação entre a fibrilina e a 
Síndrome de Marfan e estabeleceu-se que este gene era um 

Quadro 2 - escore para características sistêmicas.
Sinal do punho e do polegar = 3 (punho ou polegar = 1)

Peito carenado = 2 (peito escavado ou assimetria de tórax = 1)

Deformidade dos pés = 2 (pés planos = 1)

Pneumotórax = 2

Ectasia dural = 2

Protrusão acetabular = 2

SS/SI* reduzido e envergadua/estatura aumentada e escoliose 
leve = 1

Escoliose ou cifose toracolombar = 1

Extensão reduzida do cotovelo = 1

Características faciais (3/5) = 1 (dolicocefalia, enoftalmia, 
fendas palpebrais com inclinação para baixo, hipoplasia malar, 
retrognatia)

Estrias na pele = 1

Miopia > 3 dpt = 1

Prolapso da Valva Mitral (todos os tipos) = 1

Extraído de Loeys et al.10, 2010
Total = 20 pontos; escore ≥ 7 indica envolvimento sistêmico;
*SS/SI = razão do segmento superior/segmento inferior

Quadro 3 - Características clínicas e moleculares nos diagnósticos diferenciais da síndrome de Marfan.
diagnóstico diferencial Gene Características discriminantes

S. Loeys-Dietz (SLD) TGFBR1 e 2

Fenda palatina/úvula bífida, tortuosidade 
arterial, hipertelorismo, aneurismas arte-
riais difusos ou da aorta, cranioestenose, 
pés tortos, instabilidade da coluna cer-
vical, pele fina e sedosa, retardo mental

S. Shprintzen-Goldberg (SSG) FBN1 e outro Cranioestenose e retardo mental

Aracnodactilia Contratural Congênita (ACC) FBN2 Orelhas pregueadas, contraturas

S. Weill-Marchesani (SWM) FBN1 e ADAMTS10
Microesferofaquia, braquidactilia e arti-
culações alargadas

S. Ectopia Lentis (SEL) FBN1, LTBP2 e ADAMTSL4 Falta a dilatação da raiz da aorta

Homocistinúria CBS Trombose e retardo mental

S. Aneurisma da Aorta Torácica Familiar 
(SAATF)

TGFBR1 e 2
Falta das características esqueléticas mar-
fanoides, livedo reticular, íris floculada

SAAFT com Valva Aórtica Bicúspide (VAB) 
e com Persistência do Ducto Arterial (PDA)

MYH11

S. Tortuosidade Arterial (STA) SLC2A10
Tortuosidade arterial generalizada, este-
nose arterial, dismorfias faciais

S. Ehlers-Danlos (SED) tipo vascular, valvu-
lar e cifoescoliótico

COL3A1, COL1A2 e PLOD1

Aneurisma de aorta de tamanho mediano, 
insuficiência valvular grave, pele translu-
cente, cicatrizes diastróficas, característi-
cas faciais.

Extraído de Loeys et al.10, 2010
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candidato funcional e posicional da síndrome. No mesmo ano, 
Dietz et al.14 demonstraram a primeira mutação de sentido tro-
cado em um paciente utilizando a sequência parcial da fibrilina 
já conhecida13, o que provou definitivamente que a Síndrome 
de Marfan era causada por mutações no loco da fibrilina no 
cromossomo 15.

Pereira et al.15, em 1993, concluíram definitivamente 
a estrutura primária da pré-fibrilina, a molécula precursora da 
fibrilina-1, caracterizando-a como um polipeptídeo composto 
por 2871 aminoácidos, com um peso molecular de 347 kD. O 
gene que codifica a fibrilina-1 é relativamente grande (110 Kb) 
e altamente fragmentado, constando de 65 éxons.

CARACTERIzAçÃO DAS MUTAçõES PATOGÊNICAS

Desde a primeira mutação descrita por Dietz et al.14, 
inúmeros trabalhos foram realizados, concluindo-se que estas 
são restritas a cada família e distribuídas por todo o gene. Até 
o momento, aproximadamente 800 mutações foram descritas16. 
Setenta e quatro por cento ocorrem em módulos semelhantes ao 
EGF-cb, 67% de sentido trocado ou inserções/deleções, 16,5% 
criam códigos de parada, 16,5% alteram o sítio de emenda.

Estes trabalhos permitiram observar o efeito dominan-
te negativo ao tentar-se estabelecer a correlação genótipo-
fenótipo17. No entanto, nos últimos dois anos, dois trabalhos 
levantam a possibilidade de um efeito de haploinsuficiência na 
modulação da gravidade do fenótipo na Síndrome de Marfan. 
Hutchinson et al.18 correlacionaram o nível de expressão do 
alelo normal do gene FBN1 com a gravidade do quadro clínico 
em uma família com Síndrome de Marfan. Mais recentemente, 
Judge et al.19 mostraram evidências da contribuição da haploin-
suficiência na patogênese complexa da Síndrome de Marfan 
em modelos animais.

Recentemente, o relato de Loeys et al.10 faz um resumo 
das mutações no gene FBN1 mais provavelmente associadas à 
patogenicidade (Quadro 4).

CORRELAçÃO GENóTIPO-FENóTIPO

Vários trabalhos têm tentado estabelecer a correlação 
genótipo-fenótipo, no entanto, o que se sabe até o momento é 
que mutações na região central do gene, que compreende os 
éxons 24 a 32, estão relacionadas ao fenótipo neonatal, carac-
terizando um quadro clínico mais grave e que se apresenta já ao 
nascimento20. Os fenótipos clássicos e leves estão relacionados 
a mutações que criam códigos de parada e às que substituem 
cisteínas21.

Além disso, observa-se que pacientes com envolvimento 
cardíaco têm duas vezes mais chance de identificar a mutação, 
pacientes com mutação tem quatro vezes mais chance de ter 
luxação do cristalino e a presença de luxação do cristalino é 
mais frequente na substituição de cisteína e menos frequente em 
mutações que geram código de parada prematura da leitura16.

EFICÁCIA DOS MéTODOS DE DETECçÃO DAS MUTAçõES

Pyeritz et al22, em 1993, concluíram que o índice de 
detecção das mutações nas sequências de DNA complementar 
pelos métodos descritos era desapontador já que haviam sido 
encontradas anormalidades em 20% dos pacientes examinados. 
Além de outros fatores como mutações nos sítios de emenda e 
deleções, a heterogeneidade genética também deveria ser con-
siderada como uma possível causa no baixo índice de detecção 
das mutações, embora a maioria dos estudos de ligação tenha 
mostrado que o fenótipo Marfan estava ligado ao FBN123.

Com a intenção de otimizar o tamanho do fragmento do 
DNA a ser amplificado e eliminar a possibilidade de detecção 
ineficiente de transcritos reduzidos, Nijbroek et al.24 idealizaram 
um conjunto de oligonucleotídeos que permitia a amplificação 
de rotina dos 65 éxons e das regiões adjacentes aos sítios de 
emenda, e utilizaram o DNA genômico como amostra. Os 
autores mostraram que aproximadamente 80% das mutações 
em pacientes com Síndrome de Marfan clássica poderiam 
ser caracterizadas usando a análise em Heteroduplex e SSCP 
(Polimorfismo de conformação de cadeia simples).

Posteriormente, estudos utilizando a cromatografia 
líquida de alta performance denaturante (DHPLC) e a combi-
nação desta com SSCP e CSGE (gel de eletroforese sensível à 
conformação) conseguiram um índice de detecção de aproxima-
damente 95%, tornando muito mais estimulante a pesquisa de 

Quadro 4 - Critérios para importância das mutações 
no gene FBn1.
► Mutação previamente conhecida por segregar em família 
com o diagnóstico de Síndrome de Marfan

► Mutações novas (com teste de paternidade e ausência da 
doença nos parentes) em uma das cinco categorias seguin-
tes.

► Mutação sem sentido

► Deleção ou inserção na matriz ou fora da matriz de lei-
tura

► Mutações em sítios de emenda que afetam a emenda 
ou que alteram a emenda ao nível do RNA mensageiro ou 
DNA complementar

► Mutações sem sentido que criam ou afetam resíduos de 
cisteína

► Mutações sem sentido que alteram resíduos conservados 
da sequência consenso EGF

► Outras mutações sem sentido: segregação na família se 
possível + ausência da mutação em 400 cromossomos etni-
camente pareados

► Ligação do haplótipo por ≥ 6 meioses no lócus da 
FBN1

Extraído de Loeys et al.10, 2010
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mutações em indivíduos com Síndrome de Marfan e fenótipos 
associados19.

Finalmente, o método utilizado é o sequenciamento 
direto que requer apenas um equipamento de alto custo e pro-
porciona a análise de todos os éxons, uma vez que não existe 
um sítio preferencial para a maioria dos casos.

HETEROGENEIDADE GENéTICA NA SíNDROME DE 
MARFAN E O PAPEL DA VIA DE SINALIzAçÃO POR TGF-β

Uma família foi descrita por Boileau et al.25, em 1991, 
com um fenótipo de Síndrome de Marfan, mas cuja mutação 
não segregava com o gene FBN1. Em 1994, Collod et al.26 
finalmente localizaram um segundo loco para a Síndrome de 
Marfan na região 3p24.2-p25, obtendo um escore lod de 4,89 
(q = 0,05). Isto sugeriu a heterogeneidade genética e surgiu a 
denominação da Síndrome de Marfan tipo 2 (MFS2; MIM = 
154705). Após anos de controvérsia, sobretudo pelo fato dos 
pacientes apresentarem um quadro clínico não clássico, sem 
o envolvimento ocular21, um segundo gene responsável pela 
Síndrome de Marfan foi encontrado na região 3p24, TGFBR2, 
codificador do fator do receptor 2 de transcrição TGF-β27. A 
mutação 1524G-A no gene TGFBR2 causando a substituição 
sinônimo de aminoácidos Q508Q resultou de uma emenda anor-
mal e segregou na família francesa com Síndrome de Marfan 
descrita por Boileau et al.25, 1991. Em quatro pacientes não 
relacionados, Mizuguchi et al.27 identificaram outras três mu-
tações de sentido trocado no gene TGFBR2 que levou à perda 
de função da atividade sinalizadora do TGF-β na formação da 
matriz extracelular.

Na tentativa de correlacionar o gene TGFBR2 a um 
quadro semelhante ao da Síndrome de Marfan, Loeys et al.28 
descreveram 10 famílias com uma síndrome caracterizada 
por aneurisma de aorta, hipertelorismo ocular, fenda palatina 
e tortuosidade arterial generalizada. Além disso, observaram 
cranioestenose, anomalias de SNC, retardo mental e cardiopatia 
congênita. Através do sequenciamento direto foram encontra-
das 6 mutações patogênicas no gene TGFBR2 e 4 no gene TGF-
BR1. Alguns indivíduos apresentam um quadro clínico muito 
semelhante ao da Síndrome de Marfan, porém não cumprem 
os critérios diagnósticos. Os autores denominaram o quadro 
clínico de Síndrome de Loeys-Dietz, cuja gravidade também se 
sobrepõe a um outro quadro clínico conhecido como Síndrome 
de Shprintzen-Goldberg, caracterizado por cranioestenose e 
fenótipo marfanoide semelhante ao quadro neonatal. Nestes 
últimos, no entanto, não foram encontradas mutações no mesmo 
gene e existem relatos duvidosos de mutações no gene FBN1. 
Assim sendo, devido à extrema sobreposição da Síndrome de 
Shprintzen-Goldberg, Síndrome de Marfan e indivíduos com 
mutações nos genes TGFBR1 (9q) e TGFBR2 (3p), Loeys et 
al.28 concluíram que a patogênese destas doenças pode estar 
relacionada àalteração de sinalização TGF-β.

Posteriormente, em 10 famílias com uma doença carac-
terizada por distúrbios variados cardiovasculares, craniofaciais, 

neurocognitivos e esqueléticos, Loeys et al.28 relataram muta-
ções em heterozigose em genes que codificam tanto a proteína 
TGFBR1 como TGFBR2. Os autores consideraram o envolvi-
mento do gene TGFBR2, porque a sinalização TGF-β tem um 
papel importante no desenvolvimento craniofacial e vascular 
em modelos animais. Eles sequenciaram todos os éxons do 
gene TGBFR2 e identificaram mutações em heterozigose em 
6 de 10 famílias. Nas demais 4 famílias foram encontradas mu-
tações no gene TGFBR1. Estes dados indicaram que alteração 
na sinalização do TGF-β está envolvida em muitos fenótipos 
comuns em humanos, incluindo craniostenose, palato fendido, 
aneurisma das artérias, cardiopatia congênita e retardo mental. 
A esse quadro clínico os autores chamaram de Síndrome de 
Loeys-Dietz, que é bastante semelhante ao da Síndrome de 
Shprintzen-Goldberg. No entanto, nestes últimos pacientes não 
foram encontradas mutações nos genes TGFBR1 e TGFBR2, 
e tampouco no gene FBN1.

Neste mesmo estudo, a análise histológica em pacientes 
com mutações no gene TGFBR2 mostrou perda do conteúdo 
da elastina, desarranjo das fibras elásticas na camada média da 
aorta e excesso de colágeno na parede da aorta quando compa-
rado com controles. Este excesso de colágeno está presente em 
indivíduos com mutações no gene TGFBR2. Como múltiplos 
colágenos normalmente expressos na aorta são derivados de 
genes precocemente induzidos pelo TGF-β, estes dados foram 
consistentes com aumento, ao invés de decréscimo, da sinali-
zação da TGF-β.

CONSIDERAçõES FINAIS E ABORDAGEM TERAPÊUTICA 
NA SíNDROME DE MARFAN

Recentemente, o mecanismo da sinalização TGF-β foi 
explorado para o desenvolvimento de uma nova estratégia 
terapêutica para a Síndrome de Marfan. A inibição do TGF-β 
livre com a droga Losartana, um antagonista de receptor de 
angiotensina I, levou à reversão dos fenótipos pulmonar e 
cardiovascular em modelos animais29.

A dilatação da raiz da aorta na Síndrome de Marfan 
é normalmente progressiva e os indivíduos que tenham os 
critérios diagnósticos devem realizar um ecocardiograma 
anualmente. Os beta-bloqueadores devem ser considerados em 
todos os pacientes com Síndrome de Marfan, incluindo crianças 
e aqueles com diâmetro da raiz da aorta <4cm. Os bloqueadores 
do receptor da angiotensina (ARBs) têm se mostrado promisso-
res em prevenir a dilatação da aorta em camundongos. Vários 
estudos multicêntricos comparando a losartana e o atenolol na 
Síndrome de Marfan estão sendo realizados.

Seguimento regular, incluindo ecocardiograma e 
avaliação oftalmológica estão indicados no fenótipo MASS, 
Síndrome do Prolapso da Válvula Mitral e na Ectopia Lentis 
para monitorar o tamanho da aorta e o grau de regurgitação 
mitral. O aconselhamento tanto para pacientes com Ectopia 
Lentis como para o fenótipo MASS deve incluir o risco de 
uma apresentação mais grave para os filhos. Seguimento 
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cardiovascular e oftalmológico cuidadoso estão indicados em 
crianças com Síndrome de Marfan potencial ou doenças do 
tecido conjuntivo não específicas.
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Durante a última década, os avanços tecnológicos na área de 

tomografia computadorizada e ressonância magnética fize-

ram com que ambas as técnicas adquirissem papel central na 

avaliação da aorta, sendo considerados exames de escolha no 

diagnóstico das doenças da aorta.

Desta maneira, a avaliação da aorta torácica com o tomógrafo 

com múltiplos detectores permitiu uma aquisição rápida das 

imagens da aorta (poucos segundos). Por outro lado, a tecno-

logia dos aparelhos de ressonância magnética de alto campo 

(1,5 Tesla ou maior) associada ao desenvolvimento de novas 

sequências de pulso permitiu uma excelente e precisa avaliação 

da aorta, sem radiação ionizante, entretanto com um tempo de 

aquisição maior quando comparada à tomografia.

Assim, atualmente tanto a tomografia computadorizada como 

a ressonância magnética podem ser utilizados com precisão 

na investigação das doenças da aorta, seja no diagnóstico ou 

acompanhamento dos aneurismas, dissecção, úlceras e/ou 

hematomas intramurais.
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In the last decade, technological advances in computed to-

mography and magnetic resonance images, have turned both 

techniques into the main role in aorta evaluation that are 

considered choice exams in the diagnosis of aortic diseases.

Currently, aorta thoracic evaluation by multiple detectors 

computed tomography scanners can be performed in a fast 

acquisition of images (few seconds). Moreover, the use of 

magnetic resonance with high-field (1.5 Tesla or greater) and 

the development of new sequences, allowed an excellent and 

accurate assessment of the aorta, without ionizing radiation.

Both computed tomography and magnetic resonance imaging 

can be used accurately in the evaluation of aortic diseases, 

either in diagnosis or follow up of aneurysms, dissections, 

ulcers and / or intramural hematomas.
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USE OF COMPUTED TOMOGRAPHy AND MAGNETIC RESONANCE 
IN THE DIAGNOSTIC AND TREATMENT OF THORACIC AORTIC 
DISEASES

descriptors  thoracic aortic, computed tomography, magnetic 
resonance.

descritores: aorta torácica, tomografia computadorizada, 
ressonância magnética. 
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Durante a última década os avanços tecnológicos na área 
de tomografia computadorizada e ressonância magné-
tica fizeram com que ambas as técnicas adquirissem 

papel central na avaliação da aorta, sendo considerados exames 
de escolha no diagnóstico das doenças da aorta1.

A avaliação da aorta torácica pelo tomógrafo com múl-
tiplos detectores permitiu uma aquisição rápida das imagens 
da aorta (poucos segundos). Utiliza-se a infusão de contraste 
iodado, idealmente em alta velocidade através de bomba injeto-
ra automatizada, de modo a sincronizar a contrastação da aorta, 
com a aquisição das imagens e a velocidade da mesa. Além 
disso, como nesta tecnologia as menores unidades formadoras 
da imagem passaram a ter um formato de cubo, permitiu-se 
excelentes imagens reconstruídas em 3 dimensões, sem distor-
ções. Por outro lado, a tecnologia dos aparelhos de ressonância 
magnética de alto campo, associados ao desenvolvimento de 
novas sequências de pulso, permitiram uma excelente e precisa 
avaliação da aorta, sem radiação ionizante quando comparada 
à tomografia, entretanto com um tempo de aquisição maior.

Assim, atualmente tanto a tomografia computadoriza-
da como a ressonância magnética podem ser utilizados com 
precisão na investigação das doenças da aorta, com algumas 
peculiaridades que serão discutidas adiante para cada método. 
Entretanto, antes de abordarmos as doenças da aorta torácica 
propriamente ditas, faremos uma breve revisão da anatomia 
da aorta torácica.

ANATOMIA DA AORTA TORÁCICA

A aorta torácica ascendente se estende da válvula aórtica 
até a origem da artéria inominada (tronco braquiocefálico), com 
sua porção proximal denominada de “raiz da aorta.” O arco 
aórtico começa na artéria inominada e termina no ligamento 
arterioso. Sua porção mais distal, que frequentemente possui 
um diâmetro ligeiramente menor em relação à porção proximal 
do arco, é denominada de “istmo aórtico.” A aorta torácica 
descendente inicia-se no ligamento arterioso estendendo-se 
distalmente até o diafragma, onde se dá a transição tóraco-
abdominal e se inicia a aorta abdominal.

Três grandes ramos arteriais surgem sequencialmente 
do arco aórtico. A artéria inominada (tronco braquiocefálico) 
é o primeiro e normalmente o maior ramo que origina as 
artéria subclávia direita e artéria carótida comum direita. A 
artéria carótida comum esquerda emerge do arco entre o tronco 
braquiocefálico e a artéria subclávia esquerda, tendo o menor 
diâmetro dos três ramos arteriais principais. A artéria subclávia 
é o terceiro ramo e surge a partir da porção póstero-superior 
do arco aórtico.

Este padrão de ramificação normalmente é observado 
em cerca de 70% dos indivíduos2. A variação anatômica mais 
frequente é a origem comum das artérias inominada e carótida 
comum esquerda, o que é visto em cerca de 20-30% dos indiví-
duos3. Em cerca de 5% dos casos, a artéria vertebral esquerda 
origina-se diretamente do arco aórtico, entre a artéria carótida 
comum e a subclávia esquerda.

Baseado em pesquisas de jovens adultos entre 20 a 40 
anos, coletados em indivíduos assintomáticos, demonstrou-se 
que a média do diâmetro da aorta ascendente 35,6mm em mu-
lheres e 37,8mm em homens, respectivamente4. Distalmente 
à aorta ascendente a aorta discretamente vai se afunilando e 
diminuindo gradativamente de calibre. Desta maneira, o limite 
da normalidade para o terço proximal da aorta descendente é de 
26,3mm e da porção distal da aorta descendente é de 24,3mm 
de diâmetro5.

ANEURISMA DE AORTA TORÁCICA

Um aneurisma é definido como uma dilatação perma-
nente envolvendo todas as paredes da aorta, superior a 2 desvios 
padrões de um determinado nível anatômico tendo como base 
os estudos populacionais realizados em indivíduos saudáveis 
que definiram as medidas de normalidade como descritos aci-
ma. Como regra geral, aorta ascendente com diâmetro igual 
ou maior que 4cm até 5cm (em indivíduos com menos de 60 
anos) e um diâmetro da aorta torácica descendente maior que 
3cm até 4cm são considerados como dilatações (ectasias) dos 
respectivos segmentos. Dilatações superiores a 1,5 vezes o 
diâmetro normal esperado são considerados aneurismáticos. 
Em resumo, diâmetros maiores que 5cm da aorta torácica 
ascendente e maiores que 4cm da aorta torácica descendente 
são considerados aneurismáticos6 (Figura 1).

A prevalência de aneurismas da aorta torácica aumenta 
com a idade, com uma incidência global de aproximadamen-
te 450 por 100.000 habitantes, com predominância no sexo 
masculino com uma relação de 3 para 1.7 Em até um terço dos 
casos, a aorta abdominal também está envolvida. Embora a ate-
rosclerose seja, em geral, a causa mais frequente de aneurismas 
torácicos8, a necrose cística da camada média é a etiologia mais 
comum de aneurisma de aorta ascendente, especialmente quan-
do o anel valvar aórtico também se encontra dilatado. Neste 
último caso, é mais frequentemente causado pela síndrome de 
Marfan, mas em um terço dos casos, é idiopática9.

Os aneurismas da aorta torácica podem ser verdadei-
ros ou falsos (pseudoaneurismas): os aneurismas verdadeiros 
consistem em dilatações habitualmente fusiformes, envolvendo 
todas as camadas da aorta (íntima, média e adventícia), envol-
vendo aorta circunferencialmente e muitas vezes estendendo-se 
por grandes porções da aorta (Figura 1).

Quando nem todas as camadas da parede da aorta estão 
envolvidas a íntima é interrompida e o sangue é contido pela 
adventícia denominamos de pseudoaneurisma que pode ser 
decorrente de trauma geralmente na região do istmo aórtico 
ou secundário à úlcera de aorta. Estes são geralmente sacula-
res, com colo estreito. A presença de colo largo pode sugerir 
origem micótica associados comumente com endocardite neste 
último caso. 

Tanto a tomografia computadorizada com múltiplos 
detectores, como a ressonância magnética, são excelentes 
métodos com grande acurácia para avaliação dos aneurismas 
permitindo adequada avaliação de informações fundamentais 
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tensidade máxima (MIP); e a renderização volumétrica em 3 di-
mensões. A reconstrução multiplanar é mais precisa em estimar 
o diâmetro do aneurisma, permitindo a avaliação das imagens 
perpendiculares ao eixo da aorta, diferentemente das imagens 
puramente axiais. Trombos murais e placas ateroscleróticas 
podem ser bem avaliadas em reconstruções multiplanares nos 
planos coronal, sagital e oblíquo. Entretanto, as reconstruções 
em MIP podem subestimar o tamanho do aneurisma e diminuir 
a percepção de profundidade. As reconstruções volumétricas 
em 3 dimensões ajudam a demonstrar a relação espacial do 
aneurisma com as estruturas adjacentes, podendo ajudar no 
planejamento cirúrgico.

Paralelamente, a Ressonância Magnética também 
consiste em um excelente e preciso método na avaliação dos 
aneurismas de aorta. Pode-se utilizar o contraste paramagnético 
denominado gadolínio para melhor caracterização do aneu-
risma, entretanto vale ressaltar que as imagens contrastadas 
consistem em apenas um molde do lúmen, sendo assim, as 
medidas das paredes devem ser realizadas em outras sequências 
de pulso como nas imagens adquiridas em spin-eco (sangue 
escuro). Nesta última sequência o fluxo lento na parede dos 
aneurismas podem ser confundidas com trombo, desta forma, 
imagens em gradiente-eco (sangue claro), devem ser utilizadas 
para fazer esta diferenciação14,15. Devido à ausência de radia-
ção ionizante como a emitida pela tomografia, a ressonância 
magnética é especialmente útil em pacientes que necessitam de 
segmento para acompanhamento da evolução dos aneurismas 
ou naqueles com contraindicação ao contraste iodado. 

DOENçAS AGUDAS DA AORTA

As doenças agudas da aorta diferentemente dos aneu-
rismas não complicados, que muitas vezes são detectados em 
pacientes assintomáticos, são geralmente diagnosticados em 
pacientes com dor torácica aguda e incluem a dissecção de 
aorta, o hematoma intramural e a úlcera penetrante de aorta. 
Tanto a tomografia computadorizada quanto a ressonância 
magnética desempenham um papel importante na detecção 
destas complicações, seguidos do ecocardiograma transeso-
fágico e da própria de angiografia convencional invasiva16. 
Nestas situações de emergência a tomografia computadorizada 
com múltiplos detectores assume papel de destaque devido a 
sua rapidez e em casos de tomógrafos com mais de 64 colunas 
de detectores, a possibilidade da avaliação do descarte triplo17 
em pacientes com dor torácica aguda, que seria a avaliação 
conjunta da aorta torácica em busca de dissecção, das artérias 
coronárias para exclusão de estenose coronária significativa 
e da investigação da árvore arterial pulmonar para descartar 
casos de tromboembolismo neste território.

DISSECçÃO AóRTICA

Com uma incidência de 0,2-0,8% e com uma grande 
taxa de letalidade18 nos casos de dissecção tipo A (com envol-
vimento da aorta torácica ascendente), a dissecção da aorta é 

Figura 1. Tomografia Computadorizada com 64 colunas de detectores 
demonstrando aneurisma de aorta torácica ascendente.
Reconstrução em 3 dimensões, demonstrando dilatação na região da 
raiz da aorta.
Reconstrução em 3 dimensões, demonstrando o arco aórtico e a aorta 
torácica descendente.
C e D- Reconstruções multiplanares (MPR), demonstrando aneurisma 
na região da raiz da aorta.

tais como: o diâmetro máximo da aorta; forma e extensão; 
envolvimento de ramos da aorta; relação com estruturas ad-
jacentes, como a brônquios e esôfago, e presença de trombo 
mural (especialmente se o paciente apresenta-se com sinais de 
embolização periférica10.

A tomografia computadorizada da aorta torácica pode 
ser realizada em 2 fases: uma primeira avaliação sem contras-
te, em que é possível fazer a avaliação de placas calcificadas, 
onde um deslocamento medial da placa pode ser indicativo de 
dissecção da aorta. Na sequência, realiza-se a angiotomografia 
que utiliza contraste iodado, permitindo avaliação do lúmen da 
aorta e a caracterização de outras estruturas como trombos e 
placas ateroscleróticas e a correlação da aorta com as estruturas 
adjacentes. Os trombos apresentam-se com bordos arredonda-
dos com calcificações aterosclerótica ao longo de sua periferia. 
Ambos, trombo e placas ateroscleróticas, estão localizados na 
periferia do lúmen da aorta, possuem baixa densidade, e as 
calcificações murais estão voltadas para o lado do lúmen. Um 
aumento na espessura da placa para valores superiores a 4mm, 
ulcerações das placas superiores a 2mm e a presença de trombo 
móvel, estão associados a um maior risco de AVC11,12 e também 
são marcadores para doença arterial coronária13.

Embora a detecção inicial e avaliação de um aneurisma 
seja geralmente baseada em imagens em axial, o pós-processa-
mento de dados pela tomografia pode melhorar a caracterização 
do aneurisma. Desta forma, as técnicas de pós-processamento 
incluem a reconstrução multiplanar (MPR); a projeção de in-
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a mais frequente das desordens agudas da aorta, sendo que a 
rapidez no seu diagnóstico é crítico para o adequado tratamento 
do paciente. A dissecção aórtica é causado por uma ruptura 
da camada intimal, resultando em que o sangue sob pressão 
entre na parede da aorta, propagando-se pela camada média 
proximal e distalmente separando a íntima da adventícia, com 
consequente formação de uma falsa luz que, dependendo dos 
níveis pressóricos no seu interior, podem comprimir a luz 
verdadeira da aorta. 

A dissecção aguda da aorta é definida temporalmente, 
quando a dissecção é detectada nas duas semanas do início dos 
sintomas, enquanto que a dissecção crônica é definida como 
mais de duas semanas do inicio dos sintomas19. O principal fator 
de risco para dissecção aórtica é a hipertensão arterial sistêmica, 
seguida pela necrose cística da média, lesões congênitas (tais 
como valva aórtica bicúspide e coartação da aorta), gravidez, 
trauma e arterite. Aneurisma da aorta torácica está associada 
a um maior risco de dissecção do que o aneurisma da aorta 
abdominal20. Na suspeita de dissecção, o diagnóstico deve 
ser confirmado emergencialmente, utilizando-se os exames 
de tomografia computadorizada, ressonância magnética ou 
ecocardiograma transesofágico, sendo demonstrada acurácia 
semelhante dos 3 métodos no diagnóstico ou exclusão da 
dissecção da aorta21.

Historicamente, no início de 1990, a RM foi consi-
derada a técnica mais precisa na realização do diagnóstico 
de dissecção da aorta, com sensibilidade e especificidade de 
98%22, com as vantagens de não ter radiação ionizante e a ca-
pacidade de avaliar simultaneamente a valva aórtica, grandes 
vasos, coração e espaço pericárdico. Para o diagnóstico da 
dissecção da aorta, pode se aplicar as seguintes sequências de 
pulso pela ressonância magnética: spin-eco (sangue escuro) 
que pode demonstrar o “flap” da íntima como uma estrutura 
linear, a luz verdadeira escura (sem sinal e a falsa luz com 
algum sinal heterogêneo indicando fluxo turbulento ou lento23. 
também podem ser utilizadas as sequências em gradiente-eco 
(sangue claro) para diferenciar fluxo lento de trombo na falsa 
luz24. A angiorressonância realizada com o auxílio de contraste 
paramagnético (gadolíneo) pode realizar ao diagnóstico de 
maneira mais rápida25,26. Entretanto, apesar da excelente acu-
rácia e diminuição do tempo de aquisição nos últimos anos, a 
tomografia computadorizada com múltiplos detectores é ainda 
mais rápida que a ressonância, sendo uma excelente alternativa 
principalmente nos casos mais instáveis.

Mesmo trabalhos realizados com tomógrafos helicoidais 
com apenas um detector já demonstravam sensibilidade e es-
pecificidade próximas a 100% no diagnóstico da dissecção de 
aorta27, o que ainda melhorou com a tecnologia dos tomógrafos 
com múltiplos detectores. Para o diagnóstico de dissecção de 
aorta pela tomografia recomenda-se a realização de imagens 
com e sem contraste. As imagens sem contraste podem permitir 
a detecção do deslocamento medial de placas calcificadas se-
cundária ao deslocamento da lâmina de dissecção28. Por vezes, 
aumento da contrastação na periferia da aorta nas imagens 

ainda sem contraste pode sugerir também hematoma mural, 
situação que pode coexistir com a dissecção29. Adicionalmen-
te, a utilização do contraste iodado permite a visualização da 
lâmina de dissecção que separa os dois lumens, a convexidade 
do flap geralmente está voltada para a falsa luz que circunda a 
luz verdadeira, a falsa luz habitualmente tem fluxo mais lento 
e um maior diâmetro, podendo conter trombos30. 

Normalmente, na dissecção de aorta tipo A, a falsa luz 
está localizada junto à parede ântero-lateral direita da aorta 
ascendente, estendendo-se distalmente em forma de espiral. 
(Figura 2). Na luz falsa podem ser observadas pequenas linhas 
hipoatenuantes resultado da dissecção incompleta da íntima, 
denominadas de linhas de Slender. A distinção entre luz ver-
dadeira e falsa é de grande importância principalmente quando 
a terapia endovascular é considerada (principalmente no casos 
de dissecção tipo B-restrito à aorta torácica descendente), onde 
a endoprótese posicionada na luz verdadeira tende a obstruir a 
comunicação com a luz falsa, tendo como resultante em muitas 
vezes a trombose da luz falsa. Em resumo, o papel da tomografia 
é confirmar o diagnóstico da dissecção, relatando a extensão 
da dissecção, o diâmetro da luz da aorta, a caracterização da 
luz verdadeira e falsa e o envolvimento dos ramos da aorta 
(artérias coronárias e vasos da base no caso da análise da aorta 
torácica ascendente)

Realizado o diagnóstico de dissecção da aorta, indepen-
dentemente do método diagnóstico, é de fundamental impor-
tância analisar a presença ou alertar ao médico para iminência 
de complicações com risco de vida, principalmente nos casos 
de dissecção de aorta tipo A:

- Hemopericárdio com sinais de tamponamento cardí-
aco. Tanto na tomografia como na ressonância magnética, o 
hemopericárdio pode ser sugerido quando se observa a extensão 
da dissecção até o pericárdio, com sinais de derrame pericárdi-
co. Os sinais de restrição diastólica sugerindo tamponamento 
poderão ser levantados se os exames forem realizados com 
trigger pelo eletrocardiograma, em que é possível fazer uma 
análise funcional pela ressonância em tempo real ou pela to-
mografia assim que as imagens em sístole e em diástole forem 
reconstruídas.

- Insuficiência valvar aórtica aguda: nesta complicação, 
especificamente, é possível visualizar a dissecção estendendo-
se até o anel valvar aórtico tanto pela tomografia quanto pela 
ressonância. No exame com trigger eletrocardiográfico pela res-
sonância utilizando as técnicas de Stead State Free Precession 
e Phase Contrast, é possível visualizar a insuficiência aórtica.

- Dissecção das artérias coronárias: principalmente 
pela tomografia computadorizada com múltiplos detectores é 
possível visualizar a dissecção estendendo-se para as artérias 
coronárias ou comprimindo as origens das artérias coronária 
esquerda ou direita ou ambas.

- Ruptura da Aorta: observar sinais de hemotórax, he-
momediastino tanto pela tomografia quanto pela ressonância31.

Reconstrução em 3 dimensões demonstrando Aorta 
Torácica Ascendente e Artéria Coronária Esquerda.
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armadilhas na aquisição e interpretação nos casos com 
suspeita diagnóstica de dissecção pela tomografia e resso-
nância

O movimento pulsátil da aorta ascendente durante o 
ciclo cardíaco entre o final de diástole e o final da sístole pode 
resultar em uma sobreposição das imagens da aorta ascendente 
simulando uma linha de dissecção, fenômeno conhecido como 

pseudodissecção32. Uma boa estratégia para se evitar este tipo 
de artefato seria utilizar a aquisição com trigger eletrocar-
diográfico pela tomografia computadorizada com múltiplos 
detectores.

Um outro erro de interpretação pode ocorrer quando a 
contrastação da aorta for insuficiente e área de flap pode ser 
perdida. A utilização de bomba injetora, com concentrações de 
contraste adequadas associados à programação semiautomática 
com reconhecimento de contraste e um bom treinamento da 
equipe médica para realização do exame pode evitar este tipo 
de erro.

A grande contrastação da veia braquiocefálica esquer-
da ou veia cava, clipes de mediastino, e cateteres venosos 
centrais, podem produzir artefatos na topografia da aorta, que 
potencialmente podem simular dissecção. Desta maneira, ficar 
atento a possíveis artefatos33 e quando persistir a dúvida com-
plementar o exame, seja com ressonância ou ecocardiograma 
transesofágico.

HEMATOMA INTRAMURAL

Hematoma intramural é definido como um sangramento 
na camada média da aorta, podendo ser causado mais comu-
mente pelo sangramento (hemorragia espontânea) de vasa 
vasorum, resultando em uma área de hematoma habitualmente 
circunferencial com espessamento da parede circunscrito entre 
a íntima e a adventícia. Outras potenciais causas de hematoma 
intramural incluem úlcera penetrante da aorta e trauma pene-
trante da aorta34.

A importância do hematoma intramural é que este 
pode ser um precursor da dissecção da aorta, outros autores 
consideram-na como uma variante da dissecção35. Interessan-
temente, até 8% dos pacientes inicialmente classificados como 
tendo dissecção apresentavam hematoma intramural36.

Os hematomas intramurais são observados com maior 
frequência na aorta torácica ascendente ou descendente proxi-
mal em até 70% dos casos. A apresentação clínica é semelhante 
à dissecção: dor no peito que se irradia para as costas. Por causa 
da similaridade entre as duas entidades, o hematoma intramural 
foi classificado da mesma forma que a dissecção de aorta: em 
tipo A quando a aorta ascendente está envolvida, e do tipo B 
quando o envolvimento é limitado à aorta descendente.

A utilização da tomografia computadorizada com 
múltiplos detectores deve ser realizada em duas fases: sem 
contraste e com contraste. Na fase sem contraste observa-se 
espessamento da parede da aorta que pode ser em crescente ou 
circunferencial, com aumento da atenuação da mesma (Figura 
3). Na fase contrastada, diferentemente da dissecção, a luz da 
aorta é raramente comprometida, e não se observa “flap” na 
íntima.

A combinação de uma aquisição sem contraste seguida 
de uma aquisição com contraste está associada a uma sensibi-
lidade de 96% para a detecção de hematoma intramural utili-
zando a tomografia37. Entretanto, a diferenciação de hematoma 
intramural de placas ateroscleróticas não calcificadas, trombos, 

Figura 2. Tomografia computadorizada com 64 colunas de detectores 
demonstrando avaliação simultânea da aorta torácica ascendente e 
de angiotomografia  das artérias coronárias (Cortesia Virtual Heart e 
Hospital Santa Rita de Maringá).
Reconstrução Multiplanar demonstrando Dissecção de Aorta tipo A, 
estendendo-se por toda aorta torácica descendente. Note diferença 
da densidade de contraste entre a luz verdadeira e a luz falsa (menos 
densa) separadas pela lâmina de dissecção.
C e D- Demonstram lâmina de dissecção próxima ao anel da valva 
aórtica resultando em compressão do óstio da artéria coronária direita.
E e F- Cortes axiais demonstram extensão da dissecção para os vasos 
da base.
O paciente acima deu entrada com dor torácica, bradicárdico e hipo-
tenso no serviço de emergência. realizou angiotomografia das artérias 
coronárias e aorta torácica 15 minutos depois da entrada no PS, com 
diagnóstico de dissecção tipo A realizado minutos após a realização 
da tomografia, sendo encaminhado diretamente ao centro cirúrgico 
para correção da dissecção tipo A com tubo valvado e reimplante das 
artérias coronárias



72Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo — Vol. 21 — Nº 1 — Jan-Fev-Mar — 2011

Shiozaki AA/Exames de imagem: angiotomografia e angiorressonância para o diagnóstico e tratamento das doenças da aorta torácica
Rev Soc Cardiol Estado de São Paulo. 2011;21(1):67-73

ou dissecção trombosada pode ser difícil pela tomografia. Em 
tais situações, a ressonância pode ser uma valiosa ferramen-
ta para proceder esta diferenciação, especialmente quando 
sequências como a cine gradiente-eco dinâmico são aplicadas38. 
A ressonância pode também fornecer uma determinação do 
tempo de evolução de um hematoma com base nas caracte-
rísticas do sinal dos produtos de degradação da hemoglobina. 
Por exemplo, imagens em T1 spin-eco demonstrando sinal 
intermediário são resultado da presença de oxi-hemoglobina 
indicando um estágio mais agudo. Intensidades de sinais mais 
altas refletem a presença de meta-hemoglobina, indicando um 
estágio subagudo do hematoma.39

úLCERA PENETRANTE DE AORTA

A úlcera penetrante de aorta é resultante da ulceração 
da íntima secundária a placas ateroscleróticas (Figura 3), que 
quando atingem a camada média podem resultar em hematoma 
intramural ou progredir para dissecção40. Além do hematoma, 
a embolização de material proveniente da úlcera também pode 
ocorrer.

Idosos hipertensos são mais frequentemente afetados e 
a porção média da aorta torácica descendente é a região mais 
comumente acometida. Os sintomas referidos são semelhantes 
aos descritos para dissecção de aorta. A angiotomografia de 
aorta contrastada é o exame de escolha na investigação das 
úlceras penetrantes da aorta. O espessamento focal aumento 
da atenuação das áreas adjacentes às úlceras podem ser com-
patíveis com hematoma como descrito anteriormente
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O tratamento cirúrgico convencional para os pacientes portado-

res de aneurisma da raiz da aorta é a sua substituição completa 

por um conduto valvulado associado ao reimplante dos óstios 

coronários. Este é um procedimento de baixo risco, duradouro 

e principalmente utilizado naqueles pacientes que se recusam 

a imaginar a necessidade de outra operação, apesar da neces-

sidade de utilização do anticoagulante oral em definitivo. Al-

ternativamente, é possível a reconstrução deste seguimento da 

aorta com a preservação valvar. Muita controvérsia existe em 

relação à longevidade deste complexo tratamento alternativo, 

apesar dos resultados imediatos, em muitas séries, melhores 

até que os obtidos com a operação convencional. A literatura 

sugere que a síndrome de Marfan, a valva aórtica bivalvulada, 

os grandes aneurismas, os anéis aórticos dilatados, a ausência 

da fixação do anel aórtico e a necessidade de plastia de um 

ou mais folhetos aórticos sejam os principais preditores de 

reoperação no seguimento tardio dos pacientes que tiveram a 

valva aórtica preservada. Não existe dúvida, no entanto, que a 

operação para a reconstrução da raiz da aorta pode ser realizada 

com baixa mortalidade hospitalar e elevada sobrevida livre de 

reoperação, porém a escolha do melhor procedimento deve ser 

individualizada para cada paciente e a reconstrução da raiz da 

aorta com a preservação valvar não é um procedimento para 

todos os cirurgiões, nem para todos os pacientes.
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The conventional surgical treatment for patients with aortic 

root aneurysm has been the replacement of the entire root and 

valve with a composite valve graft and the reimplantation 

of the coronary ostium. It has become a low risk operation 

although its effects are long-standing. It is usually used in pa-

tients who do not wish to accept the risk of another operation, 

despite the indefinite anticoagulation needs. Alternatively, 

the valve sparing aortic operation is a practical possibility. 

Despite its immediate results in many series, even better by 

those obtained by a conventional operation, the longetivity of 

this complex alternative treatment is still controversial.  Many 

papers suggest that Marfan syndrome, bicuspid aortic valve, 

large aneurysms, large aortic rings, the absence of aortic ring 

fixation and the need of aortic leaflets plasty are predictors of 

reoperation during the follow up. There is no doubt, however, 

that the aortic root reconstruction can be performed with low 

hospital mortality and high freedom from aortic valve-related 

reoperation, however the choice of the best procedure must be 

individualized for each patient and the valve sparing operation 

it is neither a procedure that can be performed by all surgeons 

nor applied to all patients.
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A doença da aorta torácica (DAT), segundo os dados 
epidemiológicos fornecidas pelo trabalho em desen-
volvimento do Grupo de Aorta do InCor-HCFMUSP, 

foi responsável por 9.465 óbitos no período de janeiro de 
1998 a dezembro de 2007 no Estado de São Paulo, sendo que 
o diagnóstico de morte por DAT foi feito em sala de autópsia 
para 8.167 pacientes (86,3% da amostra).

Os aneurismas e as dissecções da aorta ocuparam a 30ª 
posição entre as causas de óbito da população do Estado de 
São Paulo, segundo ranking do SEADE no período de 1998 a 
2006, totalizando 18.042 óbitos por doença da aorta.

Foram 6.109 internações que geraram 3.572 operações 
(58,5% dos pacientes). O número de cirurgias/ano variou entre 
0,7 e 1,5 pacientes/100.000 habitantes/ano. Foram 1.153 cirur-
gias no território da aorta ascendente, sendo realizadas quando 
ocorria o comprometimento da raiz da aorta, a correção com 
tubo valvulado na quase totalidade dos casos.

Nas últimas duas décadas, diversas intervenções em que 
se preserva a valva aórtica têm sido sugeridas para o tratamento 
da raiz da aorta, independentemente da etiologia ou morfologia 
da doença de base, ou mesmo se o evento foi agudo ou crônico. 
Porém, diferentemente do que é observada com as operações 
sobre a valva mitral, a aderência ao tratamento cirúrgico com 
a preservação da valva aórtica foi insignificante. Foram 46,5% 
de operações onde se preservou a valva mitral contra 1,7% das 
valvas aórticas1,2.

O objetivo principal da reconstrução da raiz da aorta 
com a preservação da valva aórtica é a recuperação da sua 
anatomia funcional e a manutenção dos folhetos valvares 
competentes por longo prazo, com os seus benefícios hemo-
dinâmicos, além de se evitar as complicações relacionadas às 
próteses valvares, o que inclui a anticoagulação prolongada 
nos casos da prótese mecânica (sejam elas tromboembólicas 
ou hemorrágicas), as reoperações nos casos das próteses bioló-
gicas, a incompatibilidade do diâmetro valvular e a superfície 
corpórea do paciente e a redução das complicações infecciosas 
associadas à prótese3,4.

O tratamento da insuficiência aórtica envolve o reparo 
ou a estabilização dos elementos que compõem a raiz da aorta. 
Entre eles estão a via de saída do ventrículo esquerdo, o anel 
aórtico, os folhetos da valva aórtica, os seios aórticos, a junção 
sinotubular e a aorta ascendente propriamente dita. Portanto, 
para a preservação valvar, é necessário o reconhecimento dos 
mecanismos da insuficiência aórtica associadas à dilatação da 
raiz da aorta5,6. Entre eles estão: o crescimento do aneurisma 
da aorta ascendente promove a dilatação da junção sinotubular, 
que resulta no progressivo afastamento e tração dos pilares 
comissurais e seus respectivos folhetos, afastando o ponto 
de coaptação central dos mesmos levando ao refluxo central.

Na ectasia anulo-aórtica, presente principalmente nas 
doenças do tecido conjuntivo (síndromes de Marfan e Ehlers-
Danlos), ocorre inicialmente a dilatação dos seios aórticos e, 
posteriormente, a dilatação da junção sinotubular e do anel 
aórtico, o que resulta em refluxo.

O desalinhamento ou o desabamento de um os mais dos 
pilares comissurais e seus respectivos folhetos, nas situações 
de dissecção aguda ou crônica da aorta ascendente, também 
estão relacionados a graus variáveis de insuficiência aórtica.

A habilidade na preservação valvar, independentemente 
da técnica utilizada para a correção da insuficiência aórtica, 
pode resultar em indicação mais precoce às recomendadas pela 
ACC/AHA, principalmente para os pacientes assintomáticos 
antes que ocorra a deteriorização da função ou dilatação signi-
ficativa da cavidade ventricular esquerda7, como já amplamente 
realizado para os pacientes portadores de insuficiência valvar 
mitral.

As opções de reconstrução cirúrgica da raiz da aorta 
divergem conceitualmente pela possibilidade de utilização do 
conduto valvulado contra a manutenção da valva nativa, com 
suas respectivas vantagens e desvantagens já citadas.

Bentall e De Bono, em 19688, introduziram o conceito 
da utilização do tubo valvulado para a reconstrução da raiz da 
aorta (fig. 1) e variações ou adaptações à técnica original foram 
posteriormente propostas por Cabrol et al.9 e kouchoukos et 
al.10.

Figura 1. Operação de Bentall e De Bono. A- Desenho esquemático 
da técnica operatória proposta por Bentall e De Bono. B- Fotografia 
intraoperatória da Interposição do tubo valvulado. C- Fotografia 
intraoperatória do reimplante do óstio da coronária direita após o 
reimplante do óstio esquerdo.

Alternativamente, quase três décadas após a utilização 
inicial do tubo valvulado, Sarsam e Yacoub11 (fig. 2) inicial-
mente, depois David e Feindel12 (fig. 3) propuseram técnicas 
distintas de reconstrução da raiz da aorta com a preservação 
da valva aórtica nativa.

A diferença básica entre os dois procedimentos de 
preservação valvar reside na falta da fixação anular que ocorre 
na técnica do remodelamento (proposta por Yacoub), o que 
possibilita a futura dilatação anular e a recidiva da insuficiência 
aórtica, e a possibilidade da não reconstrução dos novos seios 
de Valsalva, na técnica do reimplante (proposta por David), 
que pode resultar na alteração da dinâmica da perfusão coro-
nariana e possível traumatismo dos folhetos da valva aórtica 
no enxerto, resultando em lesão estrutural e posterior insufi-
ciência valvar13,14. O seguimento tardio comparativo mostrou 
que, através da técnica do reimplante, houve menor recidiva 
da insuficiência aórtica e menor necessidade de reoperação13,15.

Dias et al.16,17 mostraram que as operações de reconstru-
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ção da raiz da aorta, com a utilização do conduto valvulado ou 
com a preservação da valva aórtica, podem ser realizadas com 
baixa mortalidade, tempo de internação hospitalar reduzido 
e sem diferenças de mortalidade tardia e sobrevida livre de 
reoperação. Porém, apesar de mais complexas, as operações 
de reconstrução da raiz da aorta com a preservação valvar apre-
sentaram menor mortalidade hospitalar e maior sobrevida livre 
dos fenômenos tromboembólicos, hemorrágicos e infecciosos 
(endocardite bacteriana).

A literatura apresenta resultados variáveis em relação à 
sobrevida desses pacientes, especialmente na sobrevida livre 
de reoperações entre essas duas opções de tratamento da raiz 
da aorta (tubo valvulado versus preservação da valva nativa). 
É preciso cuidado na interpretação destes resultados, princi-
palmente porque os grupos de pacientes não são semelhantes, 

a reconstrução da raiz da aorta com o tubo valvulado pode ser 
utilizada em todos os pacientes, inclusive é a opção para os 
mais graves, enquanto a preservação valvar é principalmente 
utilizada em grupo selecionado de pacientes na maioria dos 
serviços, como é, inclusive, o nosso caso. Além do fato de que 
o tempo de seguimento dos pacientes submetidos aos dois tipos 
de procedimentos é bastante distinto18-22.

A operação com a preservação da valva aórtica só se 
justifica se a longevidade do procedimento for no mínimo 
semelhante à obtida com o tubo valvulado e, portanto, o reco-
nhecimento dos fatores de risco para a reoperação durante o 
seguimento tardio é importante:

Síndrome de Marfan – Há discórdia quanto à preserva-
ção valvar neste subgrupo específico de pacientes. Embora os 
folhetos da valva aórtica muitas vezes sejam funcionalmente 

Figura 2. Operação proposta por Yacoub. A- Fotografia intraoperatória ilustrando a ressecção completa da aorta ascendente com a preservação 
da valva nativa, dos pilares comissurais e dos óstios coronarianos. B- Fotografia intraoperatória ilustrando o enxerto tubular preparado para 
reconstruir os seios de Valsalva e os óstios coronarianos reparados para posterior reimplante. C- Aspecto final da Operação do Remodelamento 
com a substituição radical da aorta ascendente, preservação da valva aórtica e reimplante dos óstios coronarianos. D- Modificação da técnica 
original com a utilização de anel tubular colocado na base desta neoaorta, fixado em parte do esqueleto fibroso do coração e anel aórtico para 
impedir a dilatação futura dessa porção proximal da aorta.

Figura 3. Operação proposta por David. A- Fotografia intraoperatória do aneurisma da aorta ascendente. B- Após a passagem dos pontos no 
plano subvalvar e no enxerto, este é fixado na via de saída do ventrículo esquerdo. C- Fixação dos pilares comissurais e anel aórtico no enxerto. 
D- Reimplante dos óstios coronarianos no enxerto ilustrando o aspecto final da Operação do Reimplante com a substituição radical da aorta 
ascendente e preservação da valva aórtica.
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normais, estruturalmente são comprometidos23,24. Missirilis et 
al.25 observaram que o comprimento dos folhetos das valvas 
aórticas na síndrome de Marfan são maiores que os folhetos 
das valvas aórticas normais. Também foi demonstrado que o 
metabolismo da fibrilina no tecido valvar destes pacientes é 
anormal. Fleischer et al.26 demonstraram ainda que os folhetos 
da valva aórtica e mitral são igualmente afetados pela frag-
mentação da fibrilina-1, assim como é a parede da aorta e, que 
estas alterações são mais intensas nos pacientes maiores de 20 
anos. Zehr et al.20 demonstraram que essa síndrome foi predi-
tora de reoperação por disfunção valvar durante o seguimento 
tardio, enquanto que De Oliveira et al.27 relataram sobrevida 
livre de reoperação em 100% dos pacientes no período de 10 
anos de seguimento, porém 25% deles já apresentavam graus 
de insuficiência aórtica de moderada a importante.

Valva aórtica bivalvulada – Apesar de ser anomalia con-
gênita frequente e de ser conhecidas as alterações morfológicas 
na aorta ascendente que, inclusive, justifica intervenção mais 
precoce, a sobrevida livre de reoperação foi semelhante à das 
valvas trivalvuladas em diversos trabalhos sobre o assunto, 
porém não são todos os grupos que preservam a valva nativa 
neste subgrupo de pacientes28-30.

Insuficiência aórtica importante – Alguns acreditam 
que, se a insuficiência aórtica for importante no período pré-
operatório, a preservação valvar pode ser preditora de reope-
ração por prolapso valvular durante o seguimento em função 
do estiramento prévio destes. Por motivo semelhante, alguns 
acreditam que, se o aneurisma apresentar diâmetro transversal 
maior que 6cm, a reconstrução da raiz aórtica deve ser feita 
com o tubo valvulado, enquanto que nos aneurismas menores 
os folhetos, por terem sido menos estirados, estariam normais 
e poderiam ser preservados (nas situações intermediárias, 
entre 5cm e 6cm, 50% deles pareciam ser normais e também 
poderiam ser mantidos)27,28.

Fixação do anel aórtico – Considerado como a principal 
razão para a menor incidência de reoperação dos pacientes 
submetidos à técnica do reimplante (quando comparados 
àqueles submetidos à técnica do remodelamento)21,22,31,32. Al-
guns sugerem que anéis aórticos maiores que 25mm devam 
ser tratados com tubo valvulado, pois quando se preservou a 
valva, foram preditores de reoperação durante o seguimento 
tardio32. Svensson et al.33 acreditam ainda que a redução do anel 
aórtico através do estreitamento da via de saída do ventrículo 
esquerdo sem, no entanto, gerar gradiente pressórico, possa 
reduzir a chance de insuficiência aórtica durante o seguimento.

Plastia de um ou mais folhetos da valva aórtica – Para 
alguns a manipulação cirúrgica de um ou mais folhetos aórticos 
visando uma melhor coaptação está relacionado à maior neces-
sidade de reoperação34, outros, porém, apresentam resultados 
distintos16,33. Na experiência do InCor-HCFMUSP, onde 15% 
dos pacientes necessitaram de algum procedimento valvular 
associado à reconstrução da raiz aórtica, não houve necessidade 
de nenhuma reintervenção até o momento.

Concluindo, a experiência com a manipulação cirúrgica 

da raiz da aorta é importante para a escolha do melhor procedi-
mento e deve ser individualizada para cada paciente.

As operações de reconstrução da raiz da aorta apresen-
tam baixa mortalidade e a expectativa de vida destes pacientes 
operados é semelhante à da população geral35. Em função, no 
entanto, das dificuldades de acesso da população brasileira a 
assistência médica adequada, no longo prazo, nos parece um 
problema à reconstrução da raiz da aorta com o conduto val-
vulado, principalmente pelo uso continuado do anticoagulante 
oral. Apesar dos resultados indiscutíveis da operação com o 
tubo valvulado, as complicações advindas da utilização de 
uma prótese mecânica não são desprezíveis, principalmente 
para a nossa realidade de saúde pública e, portanto, todo o 
procedimento que possa ser feito com resultados, no mínimo 
semelhantes aos obtidos com o tubo valvulado, preservando-
se a valva nativa, deve ser estimulado, mesmo que não seja 
um procedimento para todos os cirurgiões, nem para todos os 
pacientes.
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O tratamento endovascular das doenças da aorta torácica pro-

grediu muito rapidamente nos últimos anos, principalmente nas 

lesões da aorta descendente e que possuem uma zona adequada 

de fixação proximal e distal.

Hoje em dia as endopróteses disponíveis no mercado nacional 

permitem tratar aneurismas da aorta torácica descendente, 

dissecções da aorta do tipo B, hematomas e úlceras de aorta, 

e lesões traumáticas.

O objetivo deste artigo é analisar os estudos recentes publi-

cados e avaliar os resultados encorajadores do tratamento de 

casos desafiadores como as dissecções de aorta do tipo B e le-

sões traumáticas da aorta. Além disso, avaliamos os resultados 

iniciais da nova geração de endopróteses desenvolvidas para 

o tratamento de aneurismas tóraco-abdominais e justa-renais. 

Com esta ampla revisão esperamos expandir a população de 

pacientes que podem ser tratados por este método.

Devido a condições de emergência, doenças associadas, muitos 

pacientes não têm opções cirúrgicas e com resultados apresen-

tados com o tratamento endovascular das dissecções do tipo 

B e lesão traumáticas da aorta; a cirurgia endovascular passa 

a ser a primeira opção no tratamento destas doenças.

alvaro razuK FIlho1

TRATAMENTO ENDOVASCULAR DA AORTA TORÁCICA: MOMENTO ATUAL E 
PERSPECTIVAS FUTURAS?
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Treatment of thoracic aortic lesions using endografts has 

rapidly progressed.

Clinical trials are underway evaluating stent graft use in a 

variety of applications. Endovascular repair can successfully 

treat challenging aortic indications such as type B dissection, 

traumatic injury and transection.

The goal of this paper is to analyze the recent results of en-

dovascular repair. Investigators are working to improve upon 

encouraging initial experiences and determine the degree to 

which endovascular repair can successfully treat challenging 

aortic diseases.

We also analyze the next-generation endovascular systems 

that are designed to treat thoraco-abdominal aneurysms and 

para-renal aneurysms.

The effort of this paper is to expand the population of patients 

that can be treated. Due to emergent conditions, comorbid 

concerns, high risk for surgery, and difficult anatomies, many 

patients have insufficient options for treating their life-thre-

atening aortic diseases. For those patients with type B aortic 

dissections and traumatic aortic rupture, the endovascular repair 

is the first option of treatment.
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O tratamento endovascular das doenças da aorta torá-
cica progrediu muito rapidamente nos últimos anos. 
Principalmente nas lesões da aorta descendente e que 

possuem uma zona adequada de fixação proximal e distal.
Hoje em dia as endopróteses disponíveis no mercado 

nacional permitem tratar aneurismas da aorta torácica descen-
dente, dissecções da aorta do tipo B, hematomas e úlceras de 
aorta, e lesões traumáticas.

Entretanto, estamos expandindo as indicações para do-
enças do arco aórtico e até para aorta ascendente, seja através 
de alterações das próteses disponíveis no mercado, realizadas 
no ato operatório, seja por próteses modificadas pela própria 
indústria ou através de derivações extra-anatômicas dos troncos 
supra-aórticos.

O objetivo deste capítulo é revisar o estado atual do 
tratamento das lesões da aorta torácica não aneurismáticas e 
descrever as técnicas iniciais para tratar lesões do arco aórtico.

LESõES TRAUMÁTICAS DA AORTA TORÁCICA

O tratamento endovascular vem substituindo gradual-
mente a cirurgia convencional na preferência dos cirurgiões. 
De acordo com o estudo da AACT, nenhum procedimento 
endovascular havia sido realizado na publicação de 1997. 
Entretanto, na publicação de 2008, 64,8% dos pacientes foram 
tratados através de implante de endopróteses1.

Por se tratar de método menos invasivo, suas vantagens 
são inúmeras, resultando em taxas de morbi-mortalidade subs-
tancialmente menores:

a) Evita-se o clampeamento aórtico, fato intimamente 
relacionado com a incidência de paraplegia, diminuindo, tam-
bém, os riscos de isquemia visceral e de coagulopatia;

b) Evita-se a ventilação pulmonar seletiva - necessária 
para abordar a aorta pela técnica convencional - o que pode 
piorar a função respiratória em pacientes nos quais a contusão 
pulmonar é bastante frequente.

c) Não há necessidade de bypass cardiopulmonar;
d) Menor perda sanguínea;
e) Menor tempo cirúrgico;
f) Pode ser realizado sem heparinização sistêmica, 

evitando complicações hemorrágicas de lesões associadas prin-
cipalmente decorrentes de traumatismos crânio-encefálicos;

g) Podem ser realizados com anestesia local os pacientes 
com adequado acesso pela artéria femoral e não há necessidade 
de posicionar o paciente em decúbito lateral direito, o que evita 
piora de possíveis lesões raquimedulares;

Recente metanálise de 17 estudos comparativos entre 
a correção aberta e endovascular compreendendo 589 casos 
(369 abertos e 220 endovasculares) mostra que a mortalidade 
relacionada ao procedimento foi significativamente menor 
no reparo endovascular (2%) do que no aberto (14%), com 
valor de significância estatística de p=0.002. A mortalidade 
global em 30 dias foi de 8% no endovascular e 20% no aberto 
(p=0.005) e a taxa de paraplegia foi 0% no endovascular e 7% 
no aberto (p=0.037)2.

Outra metanálise compreendendo 19 estudos, totalizan-
do 638 casos (376 abertos e 262 endovasculares) mostrou uma 
mortalidade em 30 dias significativamente menor no grupo 
endovascular (8,4% vs 20,2%, p=0.009) bem como na taxa de 
paraplegia (0,83% vs 5,7%, p=0.01)3.

Em razão da pequena incidência desta afecção dentro 
das doenças traumáticas, não há nenhum estudo prospectivo e 
randomizado publicado, sendo a literatura referente a esse tema 
composto de séries de registros de alguns centros de trauma. 
Uma revisão sistemática de todos os artigos referentes ao tra-
tamento endovascular da LATTF realizado por Hoffer et al.3 
contou apenas 284 pacientes de 62 centros, até o ano de 20063.

Dentro deste contexto, é provável que o estudo mais 
representativo seja o da Associação Americana de Cirurgia 
do Trauma (AACT), publicado em 2008, que através de um 
estudo observacional prospectivo e multicêntrico, contando 
com a participação de 18 centros de trauma durante o período 
de 26 meses, analisou 193 casos de LATTF, sendo 35,2% de 
cirurgia aberta e 64,8%, endovascular1. O mecanismo de lesão 
mais comum foi o acidente automobilístico (67,7%), seguido 
do motociclístico (13%), queda de altura (7,3%), atropelamento 
(6,3%) e outros mecanismos foram responsáveis por 5,7% dos 
casos. A maioria era composta de indivíduos de sexo mascu-
lino (75,6%) com média etária de 40,2 anos (11 a 85 anos). A 
hipotensão estava presente em 16,1% dos pacientes admitidos 
e 25,8% apresentavam Escala de Coma de Glasgow (ECG) 
≤8. O ISS (Injury Severity Score – Escala de gravidade da 
lesão) médio de entrada 39,5±11,7 e 30,6% apresentavam le-
sões associadas graves. A mortalidade foi de 23,5% no grupo 
tratado através de cirurgia aberta e 7,2% no grupo endovascular 
(p=0.001). Análise multivariável ajustada para idade >55 anos, 
ECG ≤8, hipotensão na admissão e lesões associadas graves 
mostrou uma mortalidade ajustada significativamente menor 
no grupo endovascular (p<0.001) com odds ratio ajustado de 
8,42. Não foram encontradas diferenças estatísticas no tempo 
de internação em UTI e hospitalar, bem como do período em 
ventilação mecânica entre os dois grupos. Entretanto, a quanti-
dade de transfusão sanguínea foi menor no grupo endovascular. 
A incidência de complicações como pneumonia, síndrome 
da resposta inflamatória sistêmica, sepse, trombose venosa 
profunda e falência renal foram semelhantes nos dois grupos.

Um dado interessante deste estudo é a baixa incidência 
de paraplegia no grupo da cirurgia aberta. Foram encontrados 
2,9% de paraplegia neste grupo e 0,8% no grupo endovascular, 
não mostrando diferença estatística neste critério (p=0.28). 
Além disso, os dois casos de paraplegia do grupo aberto ocor-
reram em pacientes submetidos a bypass cardiopulmonar, o 
que vai contra os dados da literatura.

Outro dado que merece atenção é o índice de complica-
ções relacionadas a endoprótese. Cerca de 20% dos pacientes 
submetidos ao tratamento endovascular apresentaram este tipo 
de complicação. A mais frequente foi a presença de “endoleak” 
(vazamento) que foi observado em 14,4% dos casos, seguidos 
por outras complicações que corresponderam a 11,2%. Nove 
“endoleaks” foram tratados através do implante de uma segunda 
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endoprótese e 6 necessitaram de conversão para cirurgia aberta. 
Todos os seis sobreviveram. Nos três restantes foi adotada 
conduta expectante, evoluindo com resolução espontânea 
dos vazamentos. O único caso de paraplegia ocorreu em um 
paciente que cursou com colapso da endoprótese.

O colapso das endopróteses foi reportado, sobretudo, 
nas publicações iniciais e se deve a diversos fatores. O principal 
é o pequeno diâmetro da aorta nos pacientes jovens em contraste 
com os diâmetros consideravelmente maiores das endopróteses 
torácicas comercialmente disponíveis. Como as endopróteses 
foram fabricadas, em princípio, para o tratamento da doença 
aneurismática, seus diâmetros eram consideravelmente maiores 
em razão da característica anatômica dos portadores desta doen-
ça. O diâmetro médio da aorta torácica no segmento proximal 
à lesão é de 19mm5. Tecnicamente é recomendado o sobredi-
mensionamento do diâmetro da endoprótese em 10 a 20% o 
diâmetro do vaso6. Até pouco tempo atrás, o único dispositivo 
aprovado para uso comercial nos Estados Unidos da América, 
pela Food and Drug Administration (FDA), tinha como menor 
diâmetro 26mm. Portanto, o sobredimensionamento gros-
seiro da endoprótese dificultava sua adequada acomodação, 
aumentando o risco de vazamento e colapso do dispositivo. 
Outra característica anatômica dos indivíduos jovens vítimas 
de trauma é a angulação acentuada do arco aórtico. Borsa et 
al.7 reportaram que em muitos destes pacientes o ângulo entre 
a origem da artéria subclávia esquerda e o segmento da aorta 
distal à lesão pode ser de até 90%. Desta forma, essa angulação 
pode impedir a fixação adequada de toda a borda da endopróte-
se, principalmente na pequena curvatura da aorta. Este tipo de 
complicação tende a ser minimizado na presente época, uma 
vez que novos dispositivos com uma gama diversa de medidas, 
e cada vez mais flexíveis, estão disponíveis para uso comercial.

DISSECçÃO DA AORTA TORÁCICA DO TIPO B
Apesar da melhoria em técnicas cirúrgicas e anestésicas, 

a ressecção cirúrgica para dissecções tipo B de Stanford repre-
sentam cirurgias complexas associadas a altas taxas (69% em 
casos complicados) de mortalidade e morbidade8.

Em 1999, foi introduzido o conceito da correção endo-
vascular para dissecções tipo B de Stanford, com o objetivo de 
induzir o remodelamento aórtico através da oclusão proximal 
com a interposição de endoprótese9,10.

Na Santa Casa de São Paulo realizamos um estudo que 
envolveu 23 pacientes submetidos a tratamento endovascular 
para dissecção aórtica do tipo B, sendo que todos os casos 
foram bem definidos como casos complicados de dissecção 
tipo B de Stanford.

Em 10 casos, a doença encontrava-se em fase aguda, e 
em fase crônica nos demais 13 casos. O tratamento endovascu-
lar foi indicado predominantemente devido à dilatação >50mm 
(39,1%), rotura (34,8%), isquemia periférica de membros 
inferiores (13,0%) e dor intratável (13%).

Houve sucesso técnico do procedimento em 82,6% dos 
pacientes. Sucesso técnico foi considerado a liberação da en-

doprótese no local intencionado sem a presença de vazamento 
proximal.

A taxa de mortalidade precoce em nosso estudo foi de 
13% e mortalidade tardia, 34,8%.

Em todos os casos as causas de óbito foram estabele-
cidas.

Em grandes séries, como o publicado por Leurs et al.11, 
do total de 443 pacientes com dissecções tipo B, 131 foram 
submetidos à correção endovascular, sendo que 43% dos pa-
cientes eram assintomáticos, mostrando mortalidade precoce de 
6,5% para pacientes tratados eletivamente e 12% para pacientes 
tratados em caráter de urgência.

Eggebrecht et al.12, em estudo de metanálise de 39 
trabalhos publicados com 609 pacientes, mostra mortalidade 
precoce de 5,3%, entretanto não se identifica a porcentagem 
exata de casos complicados tratados.

Dialetto et al.13, em 28 pacientes complicados, apresen-
tam 10,7% (03 pacientes) de mortalidade precoce, sendo que 
as causas de óbito foram dissecção retrógrada e rotura da luz 
falsa em dois casos.

Eggebrecht et al.12, em tratamento de 38 pacientes 
complicados, sendo 10 em fase aguda e 28 em fase crônica, 
verificam mortalidade precoce de 11%, sendo que todos esses 
óbitos estavam relacionados a pacientes tratados em fase aguda.

Portanto, a taxa de mortalidade precoce foi semelhante à 
da literatura quando comparados pacientes tratados em mesma 
situação clínica.

Todos os óbitos precoces (três), em nosso estudo, 
referiram-se a pacientes tratados na fase aguda da doença, 
assemelhando-se com os dados relacionados da literatura, bem 
como as causas de óbito.

Cinco pacientes tratados na fase crônica e três pacien-
tes tratados na fase aguda da dissecção foram a óbito tardio 
(34,8%), durante seguimento médio de todos os pacientes de 
14,8 meses em nossa casuística.

A literatura mostra taxas de mortalidade tardia que 
variam de zero até 32%9,12,13. Entretanto, as indicações são 
extremamente variáveis, bem como o período de seguimento.

Em nosso trabalho, encontramos mortalidade tardia um 
pouco mais alta se comparada com os trabalhos na literatura, 
porém cabe frisar que 47,8% dos pacientes foram tratados em 
virtude de rotura e isquemia periférica, e conseguimos 100% 
de seguimento dos mesmos.

Não encontramos diferença estatística significativa entre 
os pacientes com boa evolução e pacientes com óbito na análise 
univariada das idades e do sexo dos pacientes, e presença de 
condições clínicas adversas, exceção feita à insuficiência renal, 
cujas frequências foram significativamente maiores nos casos 
que foram a óbito (p=0,093) na análise univariada.

Mackenzie et al.14 mostram em sua experiência de 
10 anos de tratamento de dissecção aórtica tipo B que a pré-
existência de insuficiência renal está associada, em análise 
univariada, como fator preditivo estatisticamente significativo 
de óbito com OR de 8,72.
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Foram evidenciadas diferenças estatísticas em relação às 
variáveis, sucesso de oclusão proximal e extensão da dissecção 
(p<0,05) na análise univariada.

Em nosso estudo, o sucesso da oclusão na entrada 
principal foi significativamente mais frequente no grupo de 
pacientes que apresentou boa evolução. Dos quatro pacientes 
onde houve a persistência de fluxo sanguíneo para a luz falsa, 
através da entrada proximal, todos foram a óbito, sendo que 
em três pode se relacionar a causa de óbito com o vazamento 
proximal.

A variável extensão da dissecção até artérias renais 
foi a única que apresentou, na análise de regressão logística, 
significado estatístico como fator preditivo independente para 
o óbito (p=0,033), sendo que a ocorrência de óbito foi de 13,2 
vezes maior para o grupo com extensão da dissecção até as 
artérias renais em relação ao grupo com extensão da dissecção 
até as artérias ilíacas15.

Roseborough et al.16 apresentam os resultados de sua 
experiência em 20 anos de tratamento para dissecção tipo B de 
Stanford em relação a tratamento clínico, cirúrgico e percutâneo 
em 119 pacientes. Mostram mortalidade para o grupo clínico 
de 13%, mortalidade de 18% para o grupo cirúrgico e 40% 
para o grupo endovascular, onde só foi realizada fenestração 
percutânea. Em sua análise dos possíveis fatores preditores 
relacionados à mortalidade, refere que seria de se esperar em 
seus casos que existisse uma mortalidade maior em pacientes 
com dissecções mais extensas (III b) em relação às dissecções 
menos extensas (III a), porém não foi o verificado pelo autor. 
Explica que os pacientes com dissecções menos extensas 
apresentaram uma porcentagem maior de rotura enquanto que 
os pacientes com dissecções mais extensas desenvolveram 
síndrome de má perfusão.

O que podemos observar em nossos casos, através de 19 
variáveis, é que a dissecção com extensão até as artérias renais 
associada à reentrada local está relacionada com índice de pro-
babilidade (OR) de óbito 22 vezes maior quando comparada 
à dissecção com extensão até artérias ilíacas e reentrada local.

Considerando que a vazão volumétrica (International 
Organization of Standards -(ISO, 1991) de sangue entre a luz 
verdadeira e a luz falsa, em nível visceral ou torácico, seja maior 
pelo aumento de tamanho da dilaceração da túnica intimal em 
decorrência de maior tensão parietal local, é de se esperar que 
ocorra um maior aumento de diâmetro na falsa luz torácica ou 
visceral pela maior vazão sanguínea. Isto, segundo a Lei de 
Laplace, com o aumento do raio, resultará numa maior tensão 
parietal local, propiciando a dilatação e rotura.

O trabalho de Shimono et al.17 corrobora as nossas 
observações sobre a importância da extensão da dissecção, 
pois relata que o fluxo retrógrado para a falsa luz na transição 
tóraco-abdominal através de reentrada a nível visceral, man-
tém o tamanho da luz falsa mesmo trombosada em virtude da 
transmissão da pulsatibilidade, mostrando a importância da 
reentrada torácica em relação à evolução da luz falsa.

Observamos, portanto, em nossa análise que os fatores 

de risco relacionados ao óbito em pacientes com dissecção 
tipo B de Stanford complicada tratados através da interposi-
ção de endoprótese foram à presença de insuficiência renal, 
vazamento proximal após correção e extensão da dissecção 
ate as artérias renais.

A correção endovascular da dissecção de aorta do tipo 
B de Stanford apresentou alta taxa de trombose da luz falsa no 
tórax, minimizando assim o risco de rotura da aorta torácica, 
sendo que a completa obliteração da luz falsa é mais provável 
de ser identificada após tratamento de casos agudos.

NOVAS PERSPECTIVAS - INVADINDO O ARCO AóRTICO

A nova fronteira do tratamento endovascular da aorta 
torácica é o arco aórtico. O arco aórtico é um segmento desafia-
dor para a cirurgia endovascular. O local de implante proximal 
geralmente possui diâmetro largo, é angulado e curto, limitado 
por ramos para o cérebro e membros superiores. O único modo 
de aumentar a área para fixação, sem risco de isquemia cerebral, 
é produzir uma forma alternativa de fluxo, seja via endovascular 
ou através de revascularizações extra-anatômicas.

O tratamento da aorta justa-subclávia já faz parte da 
rotina na maioria dos serviços. Devemos estar atentos para 
avaliar a artéria vertebral direita antes de ocluirmos a artéria 
subclávia esquerda, para minimizar o risco de acidente isquê-
mico vértebro-basilar.

Para podermos ancorar as endopróteses na zona 1 po-
demos fazer revascularizações extra-anatômicas, denominadas 
na língua inglesa de “debranching”, como pontes carótido-
carotídeas ou pontes carótido-carotídea-subclávia.

Em algumas situações é necessário ancorar a endopró-
tese na zona 0 e para isso realizamos o pinçamento lateral da 
aorta ascendente e derivamos ponte da aorta ascendente para o 
tronco braquiocefálico, carótida esquerda e subclávia esquerda, 
conforme podemos observar nas Figuras 1 e 2.

Mas para podermos realizar estas derivações, os pa-
cientes devem apresentar condições clínicas para suportar 
esternotomia e pinçamento lateral da aorta ascendente.

Para evitar este tipo de cirurgia, Chutter et al.18 descre-
veram uma endoprótese COOk feita sob medida e bifurcada 
para tronco braquiocefálico e aorta descendente.

Em decorrência da rápida expansão do uso destas pró-
teses, empresas como a GORE também estão produzindo 
endopróteses ramificadas para artéria subclávia esquerda e que 
pode ser utilizada para artéria carótida esquerda.

Oderich, na Mayo Clinic, produz fenestração na en-
doprótese Zenith TX2. Através do tronco braquiocefálico 
introduz, retrogradamente, um stent revestido que conecta 
a endoprótese com o tronco braquiocefálico, que já possui 
ponte carotídeo-carotídeo. Dessa forma, evita esternotomia, 
pinçamento da aorta e mantém o caráter minimamente invasivo 
das intervenções endovasculares (caso ainda não publicado).

Não há dúvida de que, em breve, mais esta etapa será 
vencida para o tratamento da aorta torácica.
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Figura 1. Esternotomia mediana, onde observamos ponte extra-
anatômica de Dacron, a partir da aorta ascendente para os três troncos 
supra-aórticos.

Figura 2. Angiografia com subtração digital e que mostra ponte 
extra-anatômica a partir da aorta ascendente e endoprótese na zona 0.


