
Prezados colegas, 

Recebi com grande prazer o convite para colaborar na re-
edição do Jornal do Coração, boletim informativo que tem por 
objetivo discutir temas de interesse da cardiologia, promovendo 
maior integraç ã o entre as suas diversas áreas, divulgando pon-
tos de vista que auxiliam na prá tica diá ria da moderna cardiolo-
gia, sempre baseada em diretrizes atualizadas.

Nossa especialidade é uma área de avanços vertiginosos. A 
cada reunião científi ca, robustos trabalhos envolvendo disposi-
tivos, novas drogas, novas tecnologias em cardiologia são apre-
sentados. Esse acesso à informação por parte dos profi ssionais 
é vital, se pensarmos que a cada cinco minutos um brasileiro 
sofre infarto do miocárdio, hoje a principal causa de morte no 
país. 

Merece atenção um trabalho recentemente apresentado no 
ESC, em Amsterdam, o estudo PURE, que demonstrou uma re-
lação inversa entre incidência da doença cardiovascular e mor-
talidade, em países de alta e baixa renda, ressaltando a impor-
tância dos sistemas de saúde (acesso, igualdade e efi ciência) e 
não somente do controle dos fatores de risco.

Na área da intervenção percutânea, o estudo PRAMI pro-
pôs o tratamento de outras artérias coronárias com obstruções 

graves no IAM não relacionadas ao infarto, além da abordagem 
da artéria culpada, entendendo que pacientes com síndromes 
agudas apresentam maior risco de recorrência precoce de even-
tos, que podem estar relacionados a alterações sistêmicas da 
coagulação e infl amação. Conclui que em pacientes com do-
ença arterial coronariana multiarterial, na vigência de IAM, a 
angioplastia das artérias coronárias não culpadas, com esteno-
ses importantes, reduziu signifi cativamente o risco de eventos 
cardiovasculares adversos, em comparação com PCI limitado à 
artéria culpada pelo infarto. No entanto, as diretrizes continu-
am recomendando a abordagem apenas da artéria relacionada 
ao infarto, sendo necessários dados mais robustos para modifi -
cação dessa estratégia.

Os avanços tecnológicos e farmacológicos são nossos alia-
dos no intuito de oferecer o melhor tratamento possível ao pa-
ciente, caminhando em consonância com o princípio hipocrá-
tico do “Primum Non Nocere”, o princípio da benefi cência: não 
causar danos, prevenir danos, retirar danos ocasionais. 
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Caso: Trata-se de paciente do sexo feminino que deu entrada na 
emergência do Hcor com quadro de dor precordial, EGC sem alte-
rações e marcadores de injúria miocárdica negativos.
O cateterismo cardíaco mostrou lesão discreta a moderada no ter-
ço proximal da artéria descendente anterior. Realizado IVUS que 
demonstrou placa com grau de estenose de cerca de 50%, com si-
nais de instabilidade (linha de dissecção e componente necrótico 
abundante), o que motivou o implante de stent. O uso do IVUS foi 
determinante para defi nir a conduta mais acertada.

FLUXO DE RESERVA FRACIONADO (FFR)
A medida do Fluxo de Reserva Fracionada do miocárdio 

(FFR) constitui-se atualmente no método de referência para ava-
liação invasiva de isquemia miocárdica, e a incorporação da in-
formação fi siológica no laboratório de hemodinâmica permite a 
tomada de decisão terapêutica de forma precisa. A relação entre a 
resistência do fl uxo coronário e grau de estenose está bem estabe-
lecida, e de maneira simplifi cada, o FFR mede o gradiente pressóri-
co através de uma estenose no momento de máxima hiperemia da 
microcirculação, obtida preferencialmente com a injeção de ade-
nosina endovenosa (140mcg/kg/min). É um método simples por 
ter valor de corte bastante defi nido (valores de FFR < 0,8 indicam 
a presença de isquemia), seguro e efi caz para indicar se uma este-
nose em particular é culpada, especialmente no grupo das lesõ es 
moderadas. O estudo FAME demonstrou, de forma elegante, que a 
intervenção percutânea guiada pela medida do FFR resultou numa 
redução de até 35% de eventos combinados (óbito, IAM e nova 
revascularização), e numa melhor relação custo/benefício, já que 
diminuiu em cerca de 30% o número de stents utilizados. 

Outra aplicação clínica valiosa é a avaliação de lesões sequen-
ciais no mesmo leito arterial, sendo realizada a medição do gra-
diente de cada estenose, o que permite a realização da revasculari-
zação funcional das lesões coronárias.

O FFR é, portanto, face às evidências atuais, o método invasi-
vo preferencial para avaliação de lesões intermediárias nas artérias 
coronárias.

Foto 1 - Artéria descendente anterior apresenta lesão moderada no 
terço médio. Primeiro ramo diagonal apresenta lesão severa na origem.
Foto 2 - Registro de FFR: observa-se ausência de gradiente pressórico 
entre a linha vermelha (pressão aórtica média) e a linha verde (pressão 
distal média ).
Foto 3 - Observa-se surgimento de gradiente pressórico  entre a linha 
vermelha e a linha verde, após hiperemia máxima pós-infusão de 
adenosina. Em amarelo pode-se ver o valor da FFR: o mí nimo está  
expresso à  direita (0,70).
Foto 4 - Aspecto fi nal da artéria descendente anterior após implante de 
stent.

ULTRASSOM INTRAVASCULAR (IVUS)

LESÕES CORONÁRIAS MODERADAS: FFR x IVUS
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Foto 1: Angiografi a mostrando lesão discreta a mode-
rada no terço proximal da descendente anterior.
Foto 2: Cateter de IVUS.
Foto 3: detecção de placa excêntrica com grau de este-
nose de cerca de 50%, e características de instabilidade.
Foto 4: artéria após implante de stent.
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A isquemia miocárdica é o fator central na determina-
ção da revascularização de lesões coronárias. A angiografi a 
coronária defi ne a presença de estenose, mas se depara com 
limitações frente a lesões intermediárias, e muitos pacientes 
chegam ao laboratório de hemodinâmica sem provas fun-
cionais de isquemia miocárdica. O FFR e IVUS são atual-
mente os métodos mais utilizados para avaliação dessas le-
sões, fornecendo entretanto informações de forma distinta, 
e algumas vezes discordantes. O IVUS fornece quantifi cação 
anatômica da estenose que pode não se traduzir em isque-

mia, mas é ferramenta valiosa para avaliar a morfologia da 
placa de ateroma, e seus sinais de vunerabilidade. As reco-
mendações atuais sugerem o uso do FFR para avaliação das 
lesões intermediárias e o IVUS para avaliar lesões ambíguas 
de tronco de coronária esquerda, e para guiar o implante de 
stents, principalmente em intervenções complexas.

A ponderação dos dados anatômicos (angiografi a, 
IVUS), juntamente com os dados funcionais (FFR), permite 
uma melhor avaliação da doença coronária e uma indicação 
mais racional dos métodos de revascularização



CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA APICAL:
DOIS CASOS E UMA RARIDADE EM NOSSO MEIO

A cardiomiopatia hipertró� ca api-
cal (CMHA) foi inicialmente descrita 
no Japão e difundida no Ocidente 
após 1979. Atualmente tem distri-
buição universal. Variante rara de 
cardiomiopatia hipertró� ca (CMH), 
acomete  o ventrículo esquerdo (VE) 
em 99% dos casos, predomina no 
sexo masculino (75%) e geralmente 
é diagnosticada na idade adulta em 
assintomáticos.

FIQUE POR DENTRO
Apresentamos dois casos de CMHA em nossa instituição. No Brasil, há 
poucos relatos referentes a esta forma de cardiomiopatia.

CASO 1

CASO 2

Homem, 51 anos, sem comorbidades e assintomático. Exame físico sem alterações. PA: 
120/80mmHg, FC: 68bpm. Eletrocardiograma (ECG) com sinais de sobrecargas atrial esquerda 
(SAE) e ventricular esquerda (SVE) e alterações difusas da repolarização ventricular com ondas 
T profundas. Teste ergométrico (TE) com aumento do infradesnível do segmento ST: -3mm (re-
pouso) para -6mm (esforço). Considerado como padrão sugestivo de SVE.  Ao ecocardiograma 
(ECO) foi observada hipertrofi a da região de ponta do VE diagnosticando Cardiomiopatia Hi-
pertrófi ca Apical.

Fig. 1: ECG demonstra importantes altera-
ções de repolarização ventricular com ondas 
T negativas e profundas (> 10mm). 
Fig. 2: Ecocardiograma em corte apical 4 câ-
maras. Presença de nítida hipertrofi a apical 
do ventrículo esquerdo.

Homem, 47 anos, assintomático, sem fatores de risco para DAC e com coronariografi a normal em 
2003. Exame físico normal. PA: 140/80mmHg, FC: 80bpm. ECG demonstrava padrão de SVE com 
importantes alterações de repolarização ventricular (ondas T negativas e profundas).  Dosagem de 
marcadores de necrose miocárdica normais. TE com aumento da depressão do segmento ST de 
-2mm (repouso) para -5mm (esforço). Compatível com hipertrofi a miocárdica. ECO confi rmou 
a hipótese de SVE, ao evidenciar hipertrofi a da sua região apical, dando ao ventrículo esquerdo 
o aspecto de naipe de espadas, caracterizando Cardiomiopatia Hipertrófi ca Apical (Doença de 
Yamaguchi). O paciente foi mantido sem medicação porque apresentava-se assintomático. 

Fig. 1

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 2

Fig. 1: ECG evidencia alterações de repolarização 
ventricular com ondas T negativas e profundas   
(> 10mm).
Fig. 2 Ecocardiograma em corte apical 4 e 2 câma-
ras. É notória a confi guração típica em naipe de 
espadas da cavidade ventricular

A CMHA ao diagnóstico, 46% dos 
pacientes são assintomáticos. A ida-
de média de apresentação é de 41.4 
± 14.5 anos. Os achados eletrocar-
diográ� cos clássicos que sugerem 
o diagnóstico são ondas T amplas 
e profundas (>10mm) de V2-V5, si-
nais de HVE vistas no ECG.  Ao ECO, 
a hipertro� a ventricular acentuada 
na ponta do VE forma a imagem 
de “naipe de espadas”, característi-
ca dessa patologia. O tratamento é 
para os sintomáticos e está relacio-
nado à disfunção diastólica, poden-
do ser empregados β-bloqueadores 
e bloqueadores de canal de cálcio. O 
prognóstico é no geral benigno em 
relação à mortalidade cardiovascu-
lar.

DISCUSSÃO

Fig. 2Fig. 1
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TESTE DO CORAÇÃOZINHO

CURSO HCVIDA

Uma em cada mil crianças sofre de algum tipo de cardiopatia congênita crítica, problema 
que responde por cerca de 10% dos óbitos infantis e de 20% a 40% dos óbitos decorrentes de 
malformações.  Nosso objetivo é mostrar a importância de incluir o Teste do Coraçãozinho 
na triagem de rotina de todos os recém-nascidos, contribuindo para a redução da taxa 
de mortalidade neonatal.

O Teste do Coraçãozinho é feito através da medição da oxigenação do sangue 
na mão e no pé do bebê, com um aparelho chamado oxímetro de pulso. A partir da 
indicação de que há um problema, são feitos outros exames para confirmação do diag-
nóstico e definição do tratamento. Todos os pediatras estão aptos a realizar o Teste do 
Coraçãozinho. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, de 30% a 40% dos bebês que têm proble-
mas cardíacos graves recebem alta das maternidades sem o diagnóstico.

Ação de lançamento da campanha 
“Teste do Coraçãozinho”, na orla da 
Ponta Verde, com a presença de inú-
meros colaboradores e parceiros do 
HCOR-AL.

Teste do
Coraçãozinh

(oximetria de pulso)

Estima-se que em Alagoas aproximadamente mil pessoas, a cada ano, tenham morte sú-
bita em decorrência de parada cardíaca. O número é alarmante, porém muitas dessas mortes 
poderiam ser evitadas com o socorro imediato adequado. Pensando em mudar esse quadro o 
Hospital do Coração de Alagoas, de forma pioneira, busca através do Curso HC Vida treinar 
pessoas para o reconhecimento e atendimento à parada cardiorespiratória.

Destinado a Instituições Públicas e Privadas de Maceió com alta circulação de público 
ou de pessoas em atividades de grande estresse físico ou mental, o curso realiza o treinamento 
sistematizado dos seus funcionários para lidar com situações clínicas graves, fornecendo infor-
mações para efetuar atendimento primário, com apoio na manutenção da cadeia de sobrevida. 
A ação pode ser expandida para atividades comunitárias através de convênios com orgãos pú-
blicos ou parceria estabelecida com empresas privadas.

Objetivo Geral:

- O Curso HC Vida tem por finalidade capacitar pessoas sem formação na área de saú-
de (leigos) para realizar atendimento inicial em situação de Parada Cardiorespiratória, 
através de manobras eficazes de RCC (Reanimação Cardiocerebral) e uso do DEA 
(desfibrilador externo automático).
- Os objetivos específicos do curso: possibilitar ao público-alvo o reconhecimento 
de uma situação de Parada Cardiorespiratória (PCR); possibilitar ao público-alvo a 
realização de manobras de Reanimação Cardiocerebral até a chegada do atendimento 
especializado; demonstrar ao público-alvo a importância da Cadeia de Sobrevivência.
- O curso visa capacitar os “socorristas”, de forma acessível, dimensionada e adequada, 
através da prática, incluindo treinamento e exercícios em manequins e aparelho simu-
lador de DEA de treinamento com avaliação presencial do instrutor. EX
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