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Objetivos: Descrever caso de complicação mecânica do
infarto agudo do miocárdio (IAM) que pode estar associado
ao atraso na busca por atendimento pelo insegurança em
procurar a emergência no período de pandemia do Covid-19.
Material e método: Paciente masculino, 61 anos, procurou a
emergência por piora no quadro de dispneia e dor torácica.
Há 6 dias, em casa, episódio de dor torácica em aperto
intensa, associada a dispneia, com alívio parcial após uma
hora de repouso. Dias subsequentes permaneceu com
sintomatologia progressivamente agravada. A demora na
procura do atendimento ocorreu pelo receio do Covid-19.
Antecedentes pessoais: diabetes mellitus, hipertensão
arterial sistêmica, acidente isquêmico transitório e ex-
tabagista. Exame físico: pressão arterial de 90x70 mmHg,
regular estado geral, acordado, orientado, eupneico,
murmúrios vesiculares presentes bilateralmente, estertores
crepitantes em base, bulhas rítmicas normofonéticas com
sopro em borda esternal inferior, holossistólico, de alta

frequência, com irradiação para ápice. Laboratoriais:
hemoglobina:13,4g/dL; hematócrito: 38g/dL; leucometria:
11.730; plaquetas: 320mil/mm³; creatinina: 2,95mg/dL;
ureia: 233mg/dL; CKMB: 4,46ng/dL; proteína C reativa:
92,0mg/dL; troponina T: 4.979pg/mL. Radiografia de tórax:
derrame pleural bilateral pequeno e aumento de volume
cardíaco. Doppler ecocardiográfico: Ruptura ventricular na
porção entre septo inferior basal e medial (36mm) shunt
esquerdo-direito, com gradiente sistólico máximo de
91mmHg. Fração de ejeção: 49%. Doppler tissular: E/e'=15.
Constatada comunicação interventricular (CIV), foi
submetido à cirurgia cardíaca de correção da lesão com
implantação de patch bovino. Ecocardiografia do 2º dia pós-
operatório: shunt residual pelo patch (D=6mm), com
gradiente sistólico máximo de 50mmHg. Apresentou boa
evolução clínica. Resultados: Descrição de caso raro de
complicação pós-IAM e hipóteses envolvidas no processo
fisiopatológico.

Conclusões: A incidência de CIV na era pré-trombolítica era de 1-3%, com a utilização de agentes fibrinolíticos houve
diminuição para 0,2% nos casos pós-IAM. CIV apresenta alta mortalidade, cerca de 50%, mesmo em indivíduos operados.
Diante disso, é preciso que o atendimento seja imediato para que terapias de reperfusão sejam eficazes. Com o atraso da busca
médica por receio do Covid-19, complicações poderão ter a prevalência da era pré-reperfusão. É necessária conscientização
pela procura de atendimento, mesmo em tempo de pandemia.

Figura 1: Região do septo inferior basal com comunicação interventricular com 36mm.


