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CONCLUSÃO 

XXX CONGRESSO GOIANO DE CARDIOLOGIA 

RESULTADOS 

OBJETIVOS 

• Foram utilizadas as bases de dados do DATASUS (Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde), com a utilização de filtro para 
delimitar as regiões do país, relacionando com cada ano; 
 

• Foi realizada busca bibliográfica na base de dados Biblioteca Virtual de 
Saúde (BVS) para revisão de literatura, utilizando os descritores 
miocardite e mortalidade, e o operador booleano AND, com os filtros 
texto completo, idioma português e últimos 5 anos.  
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• A miocardite pode decorrer de diversas causas, infeccionas ou não, 
sendo a miocardite secundária a infecção, a forma mais prevalente 
(CALDEIRA, 2015); 
 

• Entre a variedade de doenças infecciosas que podem causar a 
miocardite, as virais são as mais comuns (CALDEIRA, 2015); 
 

• Os vírus cardiotróficos mais prevalentes são adenovírus, enterovírus, 
parvovírus B19, herpes simples, vírus da hepatite C, citomegalovírus e 
Epstein-Barr (CALDEIRA, 2015); 
 

• As miocardites são definidas como inflamações do músculo cardíaco, 
podendo envolver miocardiócitos, o interstício, estruturas vasculares 
e/ou pericárdio (CALDEIRA, 2015); 
 

• Em vários estudos, a miocardite aguda é uma das principais causas de 
morte súbita em pacientes com menos de 40 anos de idade (BARROS, 
2017); 
 

• Cerca de 20% dos casos acometem adultos e atletas jovens, apesar de 
sua prevalência ser maior em crianças (CALDEIRA, 2015); 
 

• O diagnóstico definitivo é histológico, imunológico e/ou imuno-
histológico, necessitando de biópsia endomiocárdica, embora na 
prática clínica não seja frequente. Dessa forma, a maioria dos 
diagnósticos é feita com base na clínica, marcadores de lesão 
miocárdica e exames de imagem como ecocardiograma e ressonância 
magnética (CALDEIRA, 2015); 
 

• A miocardite viral pode ser dividida em fase aguda, subaguda e 
crônica. A fase aguda caracteriza-se pela presença de viremia 
(BARROS, 2017); 
 

• A expressão clínica é heterogênea, variando desde a dor torácica 
pouco sintomática até às arritmias ventriculares ou choque 
cardiogênico, sendo desafiante sob o ponto de vista diagnóstico e 
terapêutico. Em outros casos podem apresentar sintomas de 
infecções virais ou então história de quadro gripal recente, 
acompanhado por febre, mal-estar e artralgia (CALDEIRA, 2015); 
 

• A ressonância magnética cardíaca (RMC) é um exame de imagem não 
invasivo capaz de fornecer infomações precisas na investigação de 
cardiomiopatias, caracterizando o miocárdio quanto a contratilidade, 
características teciduais, diferenciando o músculo normal da fibrose 
nas agressões agudas  (CARNEIRO, 2017); 
 

• No entanto, nem sempre esse método de exame está disponível nos 
serviços de saúde, sendo uma opção a ecocardiografia  strain 
bidimensional, o qual avalia índices quantitativos de deformação 
cardíaca intrínseca em tempo real, fornecendo uma avaliação precisa 
da contratilidade regional (BARROS, 2017); 

 

• Avaliar a prevalência de mortalidade dos casos de miocardite aguda 
nas diferentes regiões do país no período compreendido entre 2014 e 
2018.  

Região 2014 2015 2016 2017 2018 

Norte 10 8 4 5 8 

Nordeste 27 19 18 21 20 

Sudeste 62 68 71 56 60 

Sul 13 25 24 30 22 

Centro-

Oeste 

7 10 10 15 8 

Tabela 1. Mortalidade por miocardite aguda, segundo região, por ano.  

Fonte: DATASUS 


