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RELATO DE CASO 
	 WDA,	 62	 anos,	 sexo	 masculino,	 com	 histórico	 de	

miocardiopa9a	 dilatada	 chagásica,	 implante	 de	 Cardio	
Desfibrilador/Ressincronizador	 há	 3	 anos,	 admi9do	 no	 PS	 de	
cardiologia	em	23/12/2019	com	dor	precordial	Hpica,	apesar	da	
ausência	 de	 fatores	 de	 risco	 para	 doença	 ateroscleró9ca	
coronariana.	 O	 ECG	 dificultava	 interpretação	 do	 ST	 devido	 a	
es9mulação	 do	 CD/R,	 entretanto	 os	 marcadores	 de	 necrose	
miocárdica	foram	posi9vos.		

	 Apesar	 de	 várias	 casuís9cas	 relatadas	 sobre	 a	 evolução	
clínica	de	pacientes	com	constrição	coronariana,	pouco	se	sabe	
ainda	 acerca	 da	 condição	 benigna	 ou	 não	 dessa	 en9dade.	
Pretendemos	 relatar	 um	 caso	 de	 constrição	 extrínseca	 com	
apresentações	clínica	e	anatômica	incomuns.		

INTRODUÇÃO 

CONCLUSÃO 

Achado	de	compressão	extrínseca	da	artéria	descendente	anterior	em	paciente	com	miocardiopa4a	
dilatada,	admi4do	no	pronto	socorro	com	IAM	sem	supra. 

DISCUSSÃO 
	 	 A	 fisiopatologia	 da	 síndrome	 apresentada	 por	 esse	 paciente	 não	 é	 bem	
evidente.	Uma	suposição	provável	é	que	o	desbalanço	entre	a	oferta	e	consumo	
de	oxigênio	tenha	sido	provocado	pela	associação	entre	a	constrição	extrínseca	
pelo	 gradil	 costal	 (devido	 ao	 aumento	 da	 tensão	 superficial	 pela	 sobrecarga	
volumétrica	 do	 VE)	 e	 espasmos	 coronários,	 culminando	 com	 	 hipoperfusão	 e	
isquemia	 miocárdica.	 Fenômenos	 trombó9cos	 transitórios	 ou	 prolongados	
também	 já	 foram	 descritos	 em	 pacientes	 com	 constrição	 sistólica	 (ponte	
miocárdica),	extrapolando	tal	condição,	dadas	as	proporções,	para	o	nosso	caso.		
	 	 	 	 	A	ausência	de	estudos	prospec9vos,	controlados,	dificulta	o	estabelecimento	
defini9vo	dos	fatores	prognós9cos	dessa	condição.		
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	 	 Entende-se	 que	 a	 sobrecarga	 de	 volume	 e	 hiperdistensão	 do	 ventrículo	
esquerdo	levaram	à	compressão	extrínseca	da	Descendente	Anterior	pelo	gradil	
costal	sendo	assim	as	responsáveis	pela	Síndrome	Coronariana	Aguda.		
	 	 	 	 	A	boa	evolução	clínica	com	diure9coterapia	generosa	e	dupla	an9agregação	
plaquetária,	associada	aos	achados	do	ECO,	queda	dos	marcadores	de	necrose	
miocárdica	e	 ausência	de	evidências	de	doença	ateroscleró9ca	 coronariana	ao	
CATE,	corroboram	a	fisiopatogenia	descrita.	

						
	 	 	 Eco	 transtorácico	 com	 FE:23%	 (S)	 dilatação	 importante	 de	
câmaras	 esquerdas	 VE:83/73,	 movimentação	 assincrônica	 do	
SIV,	 discinesia	 apical	 com	 imagem	 suges9va	 de	 trombo,	
hipocinesia	 difusa	 importante.	 Insuficiência	 mitral	 importante,	
insuficiência	 tricúspide	 moderada/importante,	 PSAP	 48mmhg	
(congestão).	
	 	 	 Tomografia	 computadorizada	 de	 Tórax,	 afastou	 embolia	
pulmonar	 e	 aneurisma	 de	 aorta,	 entretanto	 com	 importante	
cardiomegalia,	 sinais	de	congestão	e	derrame	pleural	 laminar	a	
esquerda.	
						
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	 	 	 	Dessa	forma	foi	iniciado	protocolo	para	IAM	e	encaminhado	
para	 coronariografia	 de	 urgência,	 que	 não	 mostrou	 lesões	
ateroscleró9cas	 coronarianas,	 entretanto	 foram	 constatadas	
imagens	nega9vas	diastólicas	em	faixas	no	terço	médio	e	outra	
no	 terço	 distal	 da	 artéria	 descendente	 anterior	 (compressão	
extrínseca?).	

	 	 O	 paciente	 foi	 man9do	 com	 dupla	 an9	 agregação	 plaquetária	 (AAS	 e	
clopidogrel)	 e	 subme9do	 a	 o9mização	 do	 tratamento	 clínico	 para	 Insuficiência	
cardíaca	ajustada	para	o	perfil	 frio	e	úmido	(inicialmente	necessitou	de	aminas	
vaso	 a9vas).	 Após	 estabilização	 hemodinânica,	 foi	 subme9do	 a	 vigorosa	
diure9coterapia	(furosemina	e	espironolactona),	com	retorno	à	terapia	habitual	
prévia	 para	 IC	 com	 carvedilol	 e	 enalapril.	 Contudo	 apresentou	 importante	
melhora	expressiva	e	alta	hospitalar	para	acompanhamento	ambulatorial.	

FIGURA	1:	ECG	DA	ADMISSÃO	NA	UPA	

FIGURA	2:	RX	DE	TÓRAX	

FIGURAS	9	E	10:	CORONÁRIA	DIREITA	

FIGURA		6,	7	e	8:	CORONÁRIA	ESQUERDA	EM	DIÁSTOLE	(SETAS	AZUIS:	COMPRESSÃO	EXTRÍNSECA?	)	

FIGURA		3,	4	e	5	CORONÁRIA	ESQUERDA	EM	SÍSTOLE	


