
Insuficiência Cardíaca Congestiva por Consumo de Etanol em Paciente Jovem 

 

Introdução: O etanol pode causar danos no miocárdio por vários mecanismos. Primeiro, o etanol e seus 

metabólitos podem exercer um efeito tóxico direto sobre o miocárdio. Em segundo lugar, as deficiências de 

determinadas vitaminas, sais minerais ou eletrólitos podem afetar adversamente a função do miocárdio. Em 

terceiro lugar, certas substâncias podem contaminar bebidas alcoólicas, como o chumbo ou cobalto, e são 

prejudiciais ao miocárdio. A ingestão crônica de etanol em grande quantidade pode induzir disfunção sistólica 

e/ou diastólica do ventrículo esquerdo. 

Relato de Caso: Paciente 31 anos, masculino, sem comorbidades prévias é atendido com queixa de dispneia 

progressiva (aos mínimos esforços). Descartadas etiologias infecciosas e embolia pulmonar e visualizado 

cardiomegalia com congestão pulmonar ao Raio-X de tórax. Refere ingestão diária de 965 ml de cachaça (1 

garrafa/dia) há 6 anos. Fragmento N-terminal do peptídeo natriurético tipo B (NT-ProBNP) elevado e ao 

ecocardiograma transtorácico havia hipocinesia difusa com fração de ejeção (FE) por Simpson de 37 % e 

disfunção diastólica com alteração do relaxamento. Foi tratado como insuficiência cardíaca congestiva (ICC) 

descompensada, com melhora clínica progressiva. Recebeu alta hospitalar após 7 dias de internação em classe 

funcional II da New York Heart Association, com as seguintes medicações: inibidor da enzima conversora de 

angiotensina, beta bloqueador e antagonista de aldosterona. Foi orientado a abstinência total do álcool e 

encaminhado para seguimento nos ambulatórios de cardiologia e psiquiatria. 

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

Discussão: A maioria dos homens em que se desenvolve cardiomiopatia dilatada consumiu mais do que 89 

gramas (g.) de etanol por dia, por pelo menos 5 anos. Nos indivíduos sintomáticos, podem manifestar uma 

melhoria substancial na função sistólica do ventrículo esquerdo com abstinência completa ou com uma redução 

drástica no consumo diário de etanol (para menos de 60 g./dia).  

Conclusão: Apresentado um caso de cardiomiopatia dilatada por etanol em paciente jovem. O diagnóstico 

correto, orientação do paciente e consequente abstinência do álcool poderá levar a melhora da função sistólica 

progressivamente. 


