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Figura 2 - A- Coronariografia da coronária direita em projeção OAE cranial mostrando
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mostrando ausência de obstruções coronárias significativas. D – Ventriculografia
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Editorial
Momentos desafiadores estamos vivendo! Em meio a
uma pandemia, todos os esforços pela ciência são louváveis,
mas árduos. Desafios que nos impulsionam a repensar
nossas ideias, modificar nossa forma de fazer muitas coisas
e, invariavelmente, valorizar nosso tempo. Assim, estamos
repensando nossa revista para torná-la mais próxima do dia a
dia dos cardiologistas do Norte e Nordeste.
Nesse ano de 2021, a revista Norte Nordeste de Cardiologia
completa 10 anos de existência, sempre buscando a integração
de nossas regiões e a permitindo a criação de redes de

colaboração cientifica e cultural. No artigo Memórias, o Prof.
Dr Pedro Negreiros nos relembra a criação da Sociedade Norte
Nordeste de Cardiologia ocorrida em 1988.
Nesta edição, temos um pouco do momento atual, no
artigo de revisão sobre COVID e o coração e um caso de
Takatsubo por COVID 19. Que tempos melhores venham
para todos e que os laços do conhecimento nos aproximem!
Aproveitem essa edição e aguardamos o seu artigo para as
próximas edições!
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Mensagem do Presidente
Prezados colegas cardiologistas,
Ao longo de todo o ano passado e do início deste enfrentamos inúmeras batalhas no combate a pandemia, mas temos
mesmo com nossas dores e dificuldades, que seguir em frente.
Um sonho alcançado foi o concurso para editor chefe da revista da sociedade. Este número foi organizado com esmero
pela nossa editora chefe Dra Sandra Falcão que assumiu esta importante função para os próximos anos.
Um outro sonho que está muito próximo de acontecer será a a realização do 40° congresso norte nordeste de cardiologia
que ocorrerá inteiramente virtual entre os dias 20 a 22 de maio, que terá convidados nacionais e internacionais discutindo
os temas mais atuais e relevantes da nossa especialidade. Gostaria de agradecer a todos os presidentes de regionais que nos
apoiaram neste projeto.
Um outro marco alcançado nesta gestão foi o Projeto do Podcast fazendo o papel de atualização do nosso associado e
em um dos últimos episódios tivemos a honra de ter o Dr. João Brum, presidente da Associação Portuguesa de Intervenção
Cardiovascular (APIC) falando sobre situação atual da intervenção em Portugal, no cenário da pandemia. Importante integrarmos
o norte nordeste de cardiologia com as outras nações.
Agradeço imensamente a minha diretoria e aos presidentes das regionais do Norte Nordeste de Cardiologia pelo apoio
neste ano.
Apesar de tudo que ocorre este ano, gostaria de deixar uma mensagem de esperança de um futuro promissor com mais
harmonia, saúde e paz.

Abraços fraternos,

Nivaldo Filgueiras
Presidente da sociedade norte nordeste de cardiologia
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Memórias da SNNC
O Congresso Norte-Nordeste de Cardiologia de 1988 em Fortaleza e a
criação da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia
Eleito presidente da Sociedade Cearense de Cardiologia , compareci em 1988 ao encontro de especialistas do Norte Nordeste
realizado em Natal . Esses encontros já vinham sendo realizados há algum tempo, sendo eventos de pequena dimensão, com
escasso patrocínio da indústria e geralmente com um pequeno numero de participantes. Havia, no entanto, ganho entre
as lideranças da Cardio0logia, a ideia de transforma-lo em um evento maior, vinvulada a uma nova entidade a ser criada: a
Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia. Nesse encontro de Natal a cidade de Fortaleza foi escolhida para sediar o primeiro
Congresso da “Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologi (SNCC)a” a ser criada. Na ocasião , não era de surpreender o surgimento
de discursos separatistas em relação à SBC , havendo outras vozes que defendiam que a nova Sociedade mantivesse o vínculo
com a SBC e funcionasse apenas como um departamento regional. Na assembleia que decidiu pela necessidade de criação
da SNCC foi decidido que o seu primeiro Congresso seria realizado em Fortaleza, sendo este patrocinado e coordenado pela
Sociedade Cearense de Cardiologia. Coube- me pois como seu presidente a responsabilidade de o organizar em aapenas 6
meses. A tarefa parecia ser difícil mas acabou sendo fácil. A diretoria da SCC era constituída por mim e pelos seguintes colegas:
Fernando Freire Maia, José Maria Bonfim de Morais, Isnard Lucio Melo do Nascimento, Antonio Petrola Junior, Leandro Cruz
Demério de Souza, Francisco Waldeney Rolim, José Nogueira Paes Junior, Eduardo Regis Monte Jucá, Raimundo Helio Cirino
Bessa, José Ribeiro de Souza e Edgardo Saraiva Leão. Para facilitar o meu trabalho indiquei como presidente da comissão
científica o colega Frederico Augusto de Lima e Silva, um entusiasta de longa data da criação da Sociedade Norte-Nordeste de
Cardiologia. O mesmo, como diretor do hospital de Messejana, deu todo suporte institucional ao evento. Em consequência
dos nossos esforços conjuntos o primeiro Congresso da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia foi muito bem sucedido
contando com mais de 500 participantes, dando expressivo lucro, o que possibilitou inclusive a compra de uma sede da
nossa Sociedade, graças também a esforços adicionais da diretoria da SCC.
No final do Congresso, em Assembleia com grande participação foi eleita escolhida a primeira diretoria da SNCC tendo
a mim como presidente. A diretoria, que seria provisória, teria também a responsabilidade de elaborar o estatuto da recém
cirada Sociedade, o qual seria modificado e referendado no Congresso Brasileiro de Cardiologia do Pará (1989), na qual seria
eleita uma diretoria com mandato do dois anos. Nesse foi eleita uma nova diretoria, sob a presidência do colega Frederico
Augusto de Lima e Silva. O Ceará foi portanto triplamente premiado: pelo fato de ter realizado o primeiro grande Congresso
da Sociedade Norte-Nordeste de Cardiologia, por ter entre sues membros o seu primeiro presidente e pelo fato de eleger o
presidente subsequente.
A SNCC se consolidaria ao longo dos anos assim como os Congressos Norte-Nordeste de Cardiologia os quais serviriam
de semente para a realização dos Congressos das Sociedades Estaduais, hoje eventos igualmente consolidados, servindo de
importante fonte de confraternização e de educação permanente dos Cardiologistas da região.
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Artigo de Revisão
Colchicina na Prevenção Secundária de Eventos Ateroscleróticos
Ferdinand Gilbert Saraiva da Silva Maia, Breno Carvalho Cirne de Simas, Antônio Carlos de Souza Spinelli
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo
Grandes avanços foram alcançados no tratamento da
doença cardiovascular aterosclerótica, mas o risco residual
permanece elevado. Fármacos com ação anti-inflamatória
foram previamente testados em ensaios clínicos para redução
de eventos cardiovasculares, com resultados variáveis. A
colchicina é uma droga de baixo custo, de ampla experiência
clínica, e que promove redução da atividade inflamatória. Nos
últimos anos, foram realizados 4 ensaios clínicos randomizados
com colchicina nos cenários de síndrome coronariana aguda e
crônica: LoDoCo (2013), COLCOT (2019), COPS e LoDoCo-2
(2020). Os resultados dos estudos parecem consistentes para
redução de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular
encefálico. Entretanto, não foi evidenciada redução de morte
cardiovascular, e houve um número maior, não estatisticamente
significativo, de morte por todas as causas. Novos ensaios
clínicos são necessários para definir o papel da colchicina no
tratamento da doença cardiovascular aterosclerótica.
Grandes avanços foram alcançados recentemente no
tratamento da doença cardiovascular aterosclerótica. Novos
hipolipemiantes (inibidores de PSCK9), antidiabéticos
(inibidores de SGLT2 e agonistas de GLP-1) e regimes
antitrombóticos (extensão de dupla antiagregação plaquetária e
baixas doses de rivaroxaban) resultaram na redução de eventos
cardiovasculares e, em alguns casos, de mortalidade. Não
obstante, o risco cardiovascular residual permanece elevado,
e outros alvos terapêuticos podem ser importantes.
O papel de fármacos anti-inflamatórios no tratamento da
doença aterosclerótica continua controverso. Novos estudos
utilizando colchicina foram recentemente publicados e
sugeriram efeitos benéficos em pacientes com síndromes
coronarianas aguda e crônica.
Inflamação e Eventos Ateroscleróticos

A chamada “hipótese anti-inflamatória” já foi testada no
passado com resultados variáveis.
Em 2007, o estudo JUPITER randomizou 17.802 pacientes
sem dislipidemia significativa, mas com elevação de PCR
ultrassensível (PCR-us) para o uso de rosuvastatina 20 mg
ou placebo. Após um tempo de seguimento de 1.9 anos, foi
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demonstrada uma redução expressiva de 44% no desfecho
primário de morte cardiovascular, infarto do miocárdio
(IAM), acidente vascular encefálico (AVE), revascularização
arterial e hospitalização por angina instável, inclusive com
redução de 20% em morte por todas as causas. A média de
LDL colesterol inicial dos participantes era de 108 mg/dL e
permaneceu muito diferente ao longo do estudo (55 mg/dL
no grupo rosuvastatina e 109 mg/dL no grupo placebo em 48
meses). O tratamento ativo esteve associado a uma redução
de 37% na PCR-us em comparação ao placebo. Pela grande
redução de LDL e os múltiplos efeitos da estatina, o JUPITER
não permitiu estabelecer categoricamente o benefício do
tratamento da inflamação1.
Em 2017, foi publicado o estudo CANTOS, testando três
diferentes doses (50, 150 e 300 mg) de canakinumab, um
anticorpo monoclonal direcionado à interleucina (IL) 1-β, em
pacientes com IAM prévio e PCR-us de 2 mg/mL ou mais.
No total, 10.061 pacientes foram avaliados em relação ao
desfecho primário de morte cardiovascular, IAM e AVE, por um
tempo de seguimento de 3.7 anos. Os braços da intervenção
tiveram reduções significativas de 26% a 41% na PCR-us em
comparação ao grupo placebo. Houve redução discreta de
eventos (15% na dose de 150 mg), porém, preocupantemente,
houve maior incidência de infecções fatais em relação ao
placebo, sem impacto na mortalidade por todas as causas2.
Uma terceira tentativa de reduzir eventos cardiovasculares
por uma via inflamatória foi o CIRT, publicado em 2019,
avaliando o impacto de metotrexato em dose baixa
(15-20 mg/semana) comparado ao placebo em 4.786
pacientes com infarto do miocárdio ou doença arterial
coronariana que, adicionalmente, apresentassem diabetes
ou síndrome metabólica. Após um seguimento de 2.3 anos,
não se demonstrou redução do desfecho primário de morte
cardiovascular, IAM e AVE, tampouco redução significativa de
marcadores inflamatórios como PCR-us, IL-1β e IL-63.
Colchicina reduz inflamação

A colchicina é um fármaco com ação anti-inflamatória já
bem estabelecida e atenua a inflamação induzida por cristais
(de ácido úrico na gota e de colesterol na aterosclerose)
mediada pelo inflamassomo NLRP3, a atividade de neutrófilos
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e a fagocitose. Análise proteômica de 174 pacientes do estudo
COLCOT em uso de colchicina evidenciou atenuação da
via do inflamassomo NLRP3, com redução de IL-6, IL-18 e
do antagonista do receptor de IL-1. Além disso, há inibição
de proteínas associadas com a degranulação de neutrófilos
(mieloblastina, azurocidina e mieloperoxidase) e redução de
PCR-us4.
Colchicina nos Ensaios Clínicos Randomizados

Em 2013, foi publicado o estudo LoDoCo, um ensaio
clínico randomizado aberto com avaliação cega de desfechos,
testando 0.5 mg/dia de colchicina em adição ao tratamento
padrão em 532 pacientes com síndrome coronariana crônica.
Após 3 anos de seguimento, foi evidenciada uma redução
de 67% no desfecho composto de síndrome coronariana
aguda, parada cardiorrespiratória extra-hospitalar e AVE não
cardioembólico. 22% dos pacientes descontinuaram o uso da
colchicina durante o seguimento5.
Os resultados animadores do LoDoCo abriram espaço
para novos estudos e 3 novos ensaios clínicos randomizados
utilizando colchicina foram publicados nos últimos 2 anos:
COLCOT, COPS e LoDoCo2.
O estudo COLCOT randomizou pacientes em até 30
dias após hospitalização por síndrome coronariana aguda
para colchicina 0.5 mg/dia ou placebo. Foi um grande trial,
com 4.745 pacientes acompanhados por quase 2 anos. Mais
uma vez, evidenciou-se redução do desfecho primário de
morte cardiovascular, parada cardiorrespiratória recuperada,
IAM, AVE e hospitalização por angina. Neste estudo, não
houve redução significativa de IAM, com benefício às
custas de redução de AVE e hospitalização por angina. Não
houve impacto em mortalidade por todas as causas, e a
descontinuação da terapia não diferiu entre os grupos6.
O estudo COPS, por sua vez, randomizou 795 após
síndrome coronariana aguda para colchicina (1 g/dia por
um mês, seguido por 0.5 mg/dia) ou placebo. Não houve
redução significativa do desfecho primário de morte por
todas as causas, síndrome coronariana aguda, hospitalização
para revascularização guiada por isquemia e AVE nãocardioembólico. Preocupantemente, foi observado um número
maior de morte por todas as causas no grupo colchicina
(8 vs 1, p = 0.017). Mais pacientes em uso de colchicina
descontinuaram a terapia em relação ao placebo (15 vs 8%)7.
Por fim, tivemos o LoDoCo2, mais um grande trial
com 5.522 pacientes com síndrome coronariana crônica,
randomizados para 0.5 mg/dia de colchicina ou placebo.
Após 28.6 meses de seguimento, foi evidenciada uma redução

de 31% no desfecho primário de morte cardiovascular, IAM
espontâneo, AVE isquêmico e revascularização guiada por
isquemia. O número de morte por todas as causas no grupo
colchicina foi numericamente maior, mas sem significância
estatística. Este estudo contou com um período de “run-in”,
em que foi observada a tolerância ao fármaco, e 15% dos
pacientes avaliados não foram randomizados. Não houve
diferença da interrupção da terapia durante o andamento do
estudo (10.5% nos dois grupos). A exemplo do COPS, também
houve maior número de mortes no grupo colchicina, porém
sem significância estatística8.
Nos quatro estudos apresentados, os principais efeitos
adversos foram gastrointestinais. Houve excesso de pneumonia
no estudo COLCOT, não confirmada no LoDoCo2. Ocorreram
elevadas taxas de descontinuação do fármaco em todos os
estudos (22% no LoDoCo, 18.4% no COLCOT, 15% no COPS
e 10.5% no LoDoCo2), que não foram significativas em relação
ao placebo nos dois maiores trials (Tabela 1).
Combinamos os resultados dos 4 estudos em metanálise
para os desfechos reportados de IAM, AVE, mortalidade
cardiovascular e mortalidade por todas as causas. Os resultados
parecem consistentes em relação à redução do IAM e do
AVE (observando que os estudos LoDoCo e COPS relataram
apenas os AVE não-cardioembólicos). O uso da colchicina não
impactou em redução de morte cardiovascular. Há um número
maior de mortes por todas as causas nos pacientes em uso de
colchicina, embora não estatisticamente significativo, e com
heterogeneidade entre os estudos5-8 (Figura 1).
Novos ensaios clínicos, como o COLCOT T2D, planejado
para randomizar 10.000 pacientes diabéticos a partir de 2021,
serão importantes para esclarecer o impacto da colchicina na
mortalidade.

Conclusão
A colchicina é um fármaco com propriedades antiinflamatórias, de baixo custo e ampla experiência clínica.
Seu uso na doença arterial coronariana parece promissor,
com redução consistente de infarto agudo do miocárdio
e acidente vascular encefálico nos cenários de síndrome
coronariana aguda e crônica. Entretanto, há uma elevada taxa
de descontinuação por eventos adversos e um número maior
de óbitos por todas as causas, não estatisticamente significativo,
nos ensaios clínicos já realizados. Novos estudos são necessários
para definir o papel da colchicina no tratamento da doença
cardiovascular aterosclerótica e excluir um possível aumento
de mortalidade por todas as causas.
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Tabela 1 – Características dos Ensaios Clínicos Randomizados
LoDoCo (2013)

COLCOT (2019)

COPS (2020)

LoDoCo2 (2020)

532

4.745

795

5.522

36 meses anos

22.6 meses

13.3 meses

28.6 meses

Síndrome Coronariana
Crônica

Síndrome Coronariana Aguda
(em até 30 dias)

Síndrome Coronariana Aguda

Síndrome Coronariana
Crônica

Colchicina (0.5 mg/dia) vs
Tratamento Padrão

Colchicina (0.5 mg/dia) vs
Placebo

Colchicina (1g/dia por 30
dias, seguido por 0.5 mg/dia)
vs Placebo

Colchicina (0.5 mg/dia) vs
Placebo

Desfecho Primário

Síndrome coronariana aguda,
parada cardiorrespiratória
extra-hospitalar e AVE
(não-cardioembólico)

Morte cardiovascular,
parada cardiorrespiratória
recuperada, IAM, AVE e
hospitalização por angina
levando a revascularização

Morte, síndrome coronariana
aguda, hospitalização para
revascularização guiada por
isquemia não-planejada e
AVE não-cardioembólico

Morte cardiovascular, IAM
espontâneo, AVE isquêmico
ou revascularização guiada
por isquemia.

Hazard Ratio para o
Desfecho Primário (IC 95%)

HR 0.33 (IC95% 0.18-0.59, p
< 0.001)
15/282 vs 40/250

HR 0.77 (IC95% 0.68-1.21,
p = 0.02)
131/2366 vs 170/2379

HR 0.65 (IC95% 0.38-1.09,
p = 0.10)
24/396 vs 38/399

HR 0.69 (IC95% 0.57-0.83, p
< 0.001)
187/2762 vs 264/2760

Descontinuação da terapia

22% dos pacientes
descontinuaram o uso de
colchicina

18.4% no grupo colchicina e
18.7% no grupo placebo

15% no grupo colchicina e
8% no grupo placebo

10.5% em ambos os grupos

Estudo (Ano de Publicação)
Número de participantes
Tempo de seguimento
(mediana)
População
Intervenção e Controle

Outras observações

Estudo aberto

HR: Hazard Ratio; IC95%: intervalo de confiança 95%; IAM: Infarto Agudo do Miocárdio; AVE: acidente vascular encefálico.

Figura 1 – Morte por todas as causas; B: Morte cardiovascular; C: Infarto Agudo do Miocárdio; D: Acidente Vascular Encefálico.
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Resumo
Desde os primeiros relatos de infecção pelo novo coronavírus,
SARS-CoV-2, a doença conhecida por COVID-19 espalhou-se
pelo mundo e foi declarada como pandemia pela organização
mundial de saúde. Apesar da maioria dos indivíduos apresentar
sintomas respiratórios, alguns pacientes, principalmente os que
já apresentam comorbidades, evoluem com complicações
cardiovasculares, que contribuem para pior prognóstico e maior
mortalidade. O ecocardiograma vem sendo ferramenta útil
para a detecção precoce de lesão miocárdica, identificação do
diagnóstico diferencial e acompanhamento desses pacientes, e
sua correta indicação pode trazer importantes benefícios clínicos
para os pacientes com COVID-19.

Introdução
Desde a década de 1960, os coronavírus foram identificados
como vírus capazes de infectar seres humanos. Em dezembro
de 2019 foram relatados os primeiros casos da síndrome
respiratória aguda grave causada por um novo coronavírus,
denominado SARS-CoV-2, na província de Hubei, em
Wuhan, China. Com a rápida transmissão para outros países,
a COVID-19 tornou-se rapidamente uma preocupação
internacional em saúde pública. Desde então, até março de
2021, já foram contabilizados mais de 121.209.510 casos
confirmados da doença e 2.680.469 mortes em todo o mundo,
sendo 284.775 no Brasil1.
A infecção pelo SARS-CoV-2 é mediada pela ligação do
vírus com um sítio do receptor da enzima de conversão
da angiotensina humana tipo 2 (ACE2), mais expressa nos
pulmões, mas também presente no coração e vasos sanguíneos.
As manifestações clínicas mais comuns são sintomas
respiratórios, entretanto, alguns pacientes podem evoluir com
acometimento do sistema cardiovascular e injúria miocárdica,
principalmente paciente críticos, em decorrência da alta
carga inflamatória2.
Fatores como idade avançada, imunossupressão, diabetes
mellitus, obesidade e doenças pulmonares crônicas têm sido
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relacionados a pior evolução clínica e maior mortalidade3,4.
Além disso, estudos mostram que pacientes com doença
cardíaca pre-existente, pela baixa reserva cardíaca, têm mais
chance de evoluir com síndrome respiratória aguda grave,
necessitam mais de internação em leitos de UTI e apresentam
maior mortalidade5,6.
A ecocardiografia transtorácica tem papel central na
propedêutica cardiovascular dos pacientes com COVID-19.
O método tem sido utilizado como primeira escolha para a
avaliação da anatomia e função cardíacas, bem como para o
diagnóstico de complicações cardíacas em decorrência da alta
disponibilidade e baixo custo7.

Discussão
Os mecanismos fisiopatológicos de impacto cardiovascular
na COVID-19 incluem complicações cardíacas diretamente
relacionadas ao envolvimento miocárdico, complicações
secundárias ao comprometimento pulmonar da doença
e complicações em decorrência de doenças cardíacas
pre-existentes5.
A injúria miocárdica é um importante fator prognóstico
na COVID-19. Pode estar associada a miocardite, por
infiltração de células inflamatórias e dano miocárdico direto
pelo vírus, e isquemia, decorrente da inflamação vascular
e hipercoagulabilidade, aumentando a probabilidade de
instabilização e ruptura de placas ateromatosas, estimulação
simpática e aumento da demanda miocárdica e estado de
hipóxia, com redução do suprimento de oxigênio miocárdico.
Em um estudo envolvendo 416 pacientes, dos quais 57
faleceram, 20% teve injúria miocárdica definida por elevação
de troponina ultra-sensível acima do percentil 99%. Os
pacientes que evoluíram com elevação de troponina tinham
idade mais avançada, apresentavam mais comorbidades,
elevados níveis de leucócitos, peptídeo NT-proBNP, proteína
C reativa, procalcitonina e menor número de linfócitos4,5,7.
De acordo com alguns trabalhos, os sintomas clássicos
e apresentação clínica da síndrome coronariana aguda na
COVID-19 podem não ser claros, resultando em subdiagnóstico.
Nesse contexto, o ecocardiograma vem tendo papel importante
para o diagnóstico dessa complicação, podendo revelar áreas
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de alteração segmentar, disfunção sistólica e diastólica do
ventrículo esquerdo (VE) e aparecimento de nova regurgitação
mitral funcional6. Diante do achado de acinesia e balonamento
apical com com hipercontratilidade dos segmentos basais do
ventrículo esquerdo, um importante diagnóstico diferencial é
a síndrome de Takotsubo5.
Na miocardite, os achados clássicos encontrados no
ecocardiograma são aumento da espessura das paredes,
aumento da ecogenicidade miocárdica difusamente,
hipocinesia difusa do ventrículo esquerdo, disfunção diastólica
do VE e fração de ejeção reduzida ou preservada com redução
do Strain longitudinal global ou regional do VE. O pericárdio
e o ventrículo direito (VD) também podem estar acometidos,
sendo evidenciada disfunção sistólica, com ou sem dilatação
da câmara, e derrame pericárdico. Como a ressonância
magnética e a cineangiocoronariografia nem sempre estão
disponíveis, o estudo ecocardiográfico é o exame de escolha
para a investigação inicial e diagnóstico nesses casos, com
alta sensibilidade, porém baixa especificidade dos achados7.
Uma temida complicação da miopericardite na COVID-19
é o tamponamento cardíaco, cujo diagnóstico pode ser
realizado através da evidência de derrame pericárdico
volumoso, aumento da variação inspiratória dos fluxos através
das valvas mitral e tricúspide, colapso diastólico do ventrículo
direito e dilatação e não colapsabilidade da veia cava inferior
ao ecocardiograma. O diagnóstico deve ser considerado diante
da rápida deteriorização clínica do paciente5.
Vários graus de injúria miocárdica têm sido evidenciados em
pacientes com COVID-19, e quadros graves com miocardite
fulminante, insuficiência cardíaca aguda com falência cardíaca
e arritmias fatais já foram descritos 7-10. Nesses casos podese observar dilatação das câmaras cardíacas, disfunção do
ventrículo esquerdo, aumento das pressões de enchimento do VE
identificada através da análise do influxo mitral, dilatação da veia
cava inferior e elevação da pressão sistólica da artéria pulmonar7.
O principal mecanismo relacionado à insuficiência cardíaca
é a síndrome respiratória aguda grave e hipóxia. O desbalanço
entre a oferta e demanda de oxigênio leva ao aumento
da resistência vascular pulmonar e hipertensão pulmonar,
causando sobrecarga aguda do ventrículo direito e disfunção
(cor pulmonale). Além disso, a ventilação mecânica e o uso
de PEEPs elevadas também podem resultar em sobrecarga
do VD6. Li et al analisaram a mortalidade em 120 pacientes
internados e mostraram a presença de dilatação e disfunção
do VD mais frequente em não sobreviventes e identificaram o
Strain Longitudinal global da parede livre do ventrículo direito
< 23% como preditor independente de mortalidade5,7,11.

O uso do Strain tem se mostrado benéfico também em
pacientes sépticos. Orde et al, em estudo realizado com 60
pacientes internados com choque séptico, demonstraram
redução do Strain Longitudinal do ventrículo esquerdo e direito
em 69% e 72% dos pacientes, respectivamente. Desses, apenas
33% apresentavam redução da fração de ejeção do VE e 32%
tinham disfunção do VD no ecocardiograma convencional.
Portanto, o strain longitudinal do VE e do VD poderiam auxiliar
na identificação precoce do comprometimento cardíaco
nesse contexto clínico e são preditores independentes de
mortalidade 7,11,12.
Outra importante complicação cardiovascular encontrada
em pacientes com COVID-19, devido ao estado de
hipercoagulabilidade e inflamação, é o tromboembolismo
pulmonar. Os achados ecocardiográficos que contribuem para a
suspeição do diagnóstico são: sinais de sobrecarga do ventrículo
direito e hipertensão pulmonar, com gradiente sistólico máximo
da valva tricúspide menor que 60 mmHg, ou redução da
contratilidade da parede livre do ventrículo direito com a
contratilidade do ápice preservada (sinal de McConnell’s)7.
Além do papel no diagnóstico da insuficiência cardíaca,
o ecocardiograma também pode ser utilizado para a
monitorização hemodinâmica desses pacientes, avaliação da
resposta ao tratamento instituído e acompanhamento durante
a utilização de dispositivos de assistência circulatória, como
balão intra-aórtico ou circulação extracorpórea.
Apesar do ecocardiograma ser uma estratégia bastante
importante para o diagnóstico de complicações cardiovasculares
e acompanhamento dos pacientes com COVID-19, como
discutido acima, a solicitação do método deve ser realizada
de forma responsável, balanceando os riscos de contaminação
do profissional e o benefício para o paciente. Segundo
recomendações das sociedades brasileira, canadense,
americana e européia, o exame só deve realizado quando
seu resultado for trazer informações clínicas essenciais para a
evolução dos pacientes17-20.

Conclusão
Pacientes com COVID-19 podem evoluir com diversas
complicações cardiovasculares durante a evolução da doença,
o que contribui para pior prognóstico e maior mortalidade
nesses casos. O ecocardiograma é uma ferramenta preciosa
para o diagnóstico precoce dessas complicações e para o
acompanhamento do manejo terapêutico dos pacientes com
COVID-19, principalmente no ambiente da terapia intensiva.
Entretanto, sua utilização deve ser feita de forma racional,
considerando os benefícios e riscos da realização do exame.
Revista Norte Nordeste de Cardiologia 2021;11(1)8-10
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Resumo
A cardiomiopatia de Takotsubo é uma entidade bastante
discutida na literatura devido ao seu amplo espectro de
apresentação clínica e necessidade de reconhecimento
para um adequado diagnóstico diferencial com outras
condições. Em meio à pandemia por COVID-19,devido aos
múltiplos acometimentos dos vários sistemas orgânicos,com
destaque para o cardiovascular,é de extrema relevância a
atenção com tal cardiomiopatia. Descrevemos um caso de
cardiomiopatia de Takotsubo como apresentação clínica
inicial em uma paciente com Covid-19. Trata-se de um
dos primeiros relatos na literatura com a associação entre
estas patologias.

Relato do Caso
Durante a pandemia do COVID-19, uma mulher de 74
anos, hipertensa e diabética, procurou atendimento médico na
emergência com quadro de epigastralgia há 10 dias, com piora
dos sintomas no dia admissão, quando se associaram náuseas,
vômitos e dispneia leve. O exame físico mostrou sinais vitais
estáveis, porém apresentava crepitações bilaterais em bases
pulmonares. O eletrocardiograma evidenciou ritmo sinusal
com inversão de onda T em parede anterior (Figura 1.A). A
dosagem de troponina mostrou-se alterada. O ecocardiograma
transtorácico evidenciou hipocinesia anteroapical com fração
de ejeção do ventrículo esquerdo preservada.
Inicialmente considerou-se a hipótese diagnóstica de
síndrome coronariana aguda sem supradesnivelamento de ST.
A paciente apresentava padrão respiratório comprometido,
evoluindo com hipoxemia desproporcional, e aumento
progressivo da necessidade de oxigênio. Diante do cenário
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epidemiológico da pandemia, foi realizado swab orofaríngeo
positivo para SARS-CoV-19, além de tomografia de tórax que
apresentava derrame pleural bilateral e imagem de vidro fosco
bibasal sugerindo acometimento viral por COVID-19.
Devido aos dados clínicos-laboratoriais, a paciente foi
submetida a cateterismo cardíaco, que demonstrou coronárias
sem lesões obstrutivas significativas. Na ventriculografia
observou-se hipercinesia basal e acinesia apical, sugerindo o
diagnóstico de cardiomiopatia de Takotsubo (Figura 2).
A paciente recebeu levofloxacina 10 dias e prednisona por
7 dias para tratamento da infecção respiratória, e foi medicada
com aspirina,metoprolol, captopril, furosemida e atorvastatina
pela cardiopatia. Foi anticoagulada com enoxaparina dose
plena, a qual foi suspensa após hematoma na região inguinal
após o cateterismo. Apresentou, ainda, episódio de flutter
atrial no oitavo dia de internação, revertido com emprego de
amiodarona (Figura 1.B).
Recebeu alta após resolução da hipoxemia e fora do período
de transmissão do COVID-19, após o 26º dia de internação,
em uso de Aspirina 100mg, Metoprolol 100mg, Losartana
100mg,Amlodipina 10mg, Atorvastatina 40mg, metformina
2g 1000mg, Glicazida 60mg e Alendronato de sódio 70mg.
Retornou à consulta ambulatorial assintomática, quinze
dias após a alta hospitalar,quando realizou eletrocardiograma
e ecocardiograma normais, confirmando-se a recuperação
da função ventricular e o diagnóstico de cardiomiopatia
de Takotsubo.

Discussão
Desde a sua primeira descrição no Japão em 1991, a
cardiomiopatia de Takotsubo, também denominada como
cardiomiopatia relacionada ao estresse ou síndrome do
coração partido surgiu como uma importante forma de lesão
miocárdica aguda reversível caracterizada por disfunção
sistólica regional transitória do ventrículo esquerdo. Sua real
incidência é desconhecida, pode responder por até 2% dos
casos de síndrome coronariana aguda1.
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Figura 1 – A- Eletrocardiograma de 12 derivações da admissão hospitalar mostrando ritmo sinusal com inversão de onda T na parede anterior. B – Eletrocardiograma de 12
derivações mostrando ritmo de flutter atrial (2:1) associado a inversão de onda T na parede anterior.

Os seus aspectos fisiopatológicos continuam sendo objeto
de estudo dentre os pesquisadores. História de doença aguda
ou intenso estresse emocional geralmente são considerados
“gatilhos” para a ocorrência do evento2. A presença de
um fator causador de estresse adicionado a aspectos
ecocardiográficos ou ventriculográficos sugerindo alterações
morfológicas específicas do ventrículo esquerdo de caráter
transitório (disfunção ventricular esquerda habitualmente
acompanhada de hipocinesia, acinesia ou discinesia que se
apresenta como balonamento apical, médio-ventricular ou
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basal), elevação de biomarcadores de necrose miocárdica e
alterações eletrocardiográficas são os pilares para o diagnóstico
dessa síndrome3-4.
Anormalidades ecocardiográficas são frequentes em
pacientes com COVID-19.
Em um estudo global que avaliou alterações ecocardiográficas
em 1216 pacientes com COVID, a maior parte dos exames
realizados em pacientes críticos, observou-se anormalidades
na contratilidade do ventrículo esquerdo em 39% dos casos,
em cerca de 2% dos casos as alterações eram compatíveis
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Figura 2 – A- Coronariografia da coronária direita em projeção OAE cranial mostrando ausência de obstruções coronárias significativas. B – Coronariografia da coronária
esquerda em projeção OAE cranial mostrando ausência de obstruções coronárias significativas. C - Coronariografia da coronária esquerda em projeção cranial mostrando
ausência de obstruções coronárias significativas. D – Ventriculografia do ventrículo esquerdo em projeção OAD no final da sístole, demonstrando hipercontratilidade da porção
médio basal e acinesia da porção apical e ponta do ventrículo esquerdo. E – Ventriculografia do ventrículo esquerdo em projeção OAD no final da diástole.

com cardiomiopatia de Takotsubo. Dor torácica com
elevação de segmento ST (71%), elevações de biomarcadores
(69%) e suspeita clínica de falência ventricular direita ou
esquerda (60%), associaram-se a maior risco de alterações
ecocardiográficas nestes pacientes5.
Em nosso relato, uma mulher de 74 anos com fatores
de risco para doença coronária apresentou-se com quadro
compatível com insuficiência cardíaca aguda, alterações
eletrocardiográficas e marcadores de lesão miocárdica
positivos. O diagnóstico de COVID foi confirmado pelos
sintomas, teste de RT-PCR e achados tomográficos pulmonares
típicos da pneumonia viral. Os achados ecocardiográficos
sugeriram o diagnóstico de cardiomiopatia de Takotsubo,
porém foi necessário a realização de cateterismo cardíaco
para a confirmação diagnóstica e exclusão da instabilização

aguda de placa aterosclerótica como etiologia do problema.
Na evolução hospitalar observou-se episódio de flutter atrial
revertido, possivelmente relacionado ao dano miocárdico
agudo ou a liberação adrenérgica associada à síndrome. No
seguimento ambulatorial, observou-se plena recuperação das
alterações eletrocardiográficas e ecocardiográficas – o que
confirmou o diagnóstico da cardiomiopatia.
Na literatura existem poucos relatos de casos de
cardiomiopatia de Takotsubo associado à infecção por
COVID-19.6-8 Roca et. al publicaram o primeiro caso de
cardiomiopatia de Takotsubo em pacientes com COVID-19
em março de 2020, descrito em uma mulher de 87 anos
com antecedente de câncer de mama e em vigência de
infecção respiratória viral. Relataram episódio de taquicardia
sinusal associada a inversão de ondas T e alterações da
Revista Norte Nordeste de Cardiologia 2021;11(1)11-14

13

Lino et al.
Cardiomiopatia de Takotsubo no COVID-19

Relato de Caso
repolarização, evidenciando aumento de enzimas cardíacas e
ecocardiograma com balonamento apical e hipocinesia médio
apical, não tendo sido realizado cateterismo8.
Em uma série de 118 pacientes internados por COVID, com
troponina positiva e alterações ecocardiográficas, observou-se
achados sugestivos de cardiomiopatia de Takotsubo em 4,2%
dos pacientes, todos do sexo masculino e com idade avançada
– perfil epidemiológico distinto do habitual predomínio de
pacientes do sexo feminino. Nenhum dos casos, entretanto,
realizou ccoronariografia para confirmação diagnóstica9.
O isolamento social e o confinamento empregados para
combater a pandemia,associam-se à depressão e ao estresse
crônico, conhecidos deflagradores da cardiomiopatia
induzida por estresse2. Alterações de motilidade ventricular
semelhantes às observadas na cardiomiopatia de Takotsubo
em pacientes portadores de COVID-19 pode também ser
explicada por lesão endotelial direta viral, como ocorrem em
infecções por citomegalovírus, ou possivelmente pela ligação

da proteína “spike” que possui afinidade com os receptores
da enzima conversora da angiotensina 2, que também está
presente no coração10.

Conclusão
Relatamos um caso de cardiomiopatia de Takotsubo como
apresentação inicial de COVID-19 em uma paciente idosa.
O estresse crônico atribuído ao medo de contrair a doença
e ao confinamento social, bem como a hipoxemia associada
a pneumonia viral, podem ter sido fatores deflagradores da
síndrome. Por outro lado, lesão endotelial viral e ligação com
proteína “spike” que possui afinidade com os receptores da
enzima conversora da Angiotensina 2 podem ser mecanismos
específicos para desencadear a síndrome em pacientes
com COVID-19. A abordagem diagnóstica neste cenário
clínico,envolvendo eventualmente a realização de cateterismo
cardíaco, deve ser individualizada conforme a condição clínica
do paciente e o risco de transmissão da doença
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