
Takotsubo em Mulher Pós-Menopausa 

 

Introdução: A cardiomiopatia de Takotsubo ou cardiomiopatia induzida por estresse é uma condição aguda e 

reversível. A manifestação mais comum é a disfunção regional do ventrículo esquerdo de início agudo, 

frequentemente associada a precordialgia, às vezes com insuficiência cardíaca e muitas vezes com alterações 

do segmento ST, que podem simular infarto agudo do miocárdio. É mais comum em mulheres pós-menopausa, 

havendo muitas vezes um evento emocional ou físico anterior que se acredita atuar como gatilho. Estima-se que 

cerca de 1,2 % dos pacientes com troponinas positivas, com suspeita de síndrome coronariana aguda, tenham 

cardiomiopatia de Takotsubo.  

Relato de Caso: Paciente feminina, 63 anos, cor branca. Fazia tratamento para transtorno de ansiedade 

generalizada e depressão com Venlafaxina 150 mg/dia e clonazepam 0,5 mg 2 vezes ao dia. Deu entrada no 

pronto-atendimento com precordialgia e dispneia. Eletrocadiograma apresentando supradesnivelamento do 

segmento ST em parede anterior e troponinas positivas. Submetida a dose de ataque de ácido acetil salicílico e 

clopidogrel e encaminhada à hemodinâmica. Cineangiocoronariografia com coronárias normais e à 

ventriculografia visualizado acinesia apical do ventrículo esquerdo e hipercinesia basal dessa cavidade. Ao 

ecocardiograma transtorácico, visualizado as mesmas alterações da ventriculografia, fração de ejeção (FE) por 

Simpson de 39 % e ausência de disfunção diastólica. Paciente permaneceu na enfermaria, com medicações para 

insuficiência cardíaca congestiva até melhora dos sintomas, e após, as mesmas foram retiradas. Permaneceu 

internada por 16 dias, com resolução completa dos sintomas e normalização do ecocardiograma com FE de 64 

% por Simpson e ausência de disfunção segmentar em ventrículo esquerdo). 

Métodos: As informações contidas neste trabalho foram extraídas do prontuário durante internação hospitalar. 

Discussão: A principal hipótese sugere que um pico de catecolaminas resulte em disfunção microvascular 

regional. A recorrência é incomum e é autolimitada, com rápida resolução dos sintomas e da disfunção ventricular 

esquerda. 

Conclusão: O presente trabalho apresenta um caso de Cardiomiopatia por Takotsubo ao qual houve total 

resolução clínica dos sintomas e da disfunção do ventrículo esquerdo. 


