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Características clínicas

Sintomas - A moléstia tem sido observada em
necrópsias de natimortos, assim como em indivíduos com
mais de 80 anos de idade. No entanto, costuma se
manifestar entre a 2ª e 3ª décadas da vida1,2. Em nossa
casuística, de 200 pacientes em seguimento em hospital
de referência terciária, observamos idade média de 36
anos, sendo 52% do sexo masculino, 82% com obstrução
e 9% assintomáticos. Devemos considerar que a maioria
dos portadores da moléstia é assintomática, portanto, sem
diagnóstico estabelecido.

Os sintomas, por ordem de freqüência, são:
dispnéia, precordialgia, palpitações, síncope e
pré-síncope. A dispnéia, presente em 72% de nossos pa-
cientes, está relacionada à diminuição da cavidade
ventricular esquerda, determinada pela hipertrofia
miocárdica com conseqüente aumento da rigidez e das
pressões do ventrículo que se transmitem à cavidade
atrial e à circulação pulmonar. Em última análise, decor-
re da disfunção diastólica, diferente da causada pela
disfunção sistólica, que tem orientação terapêutica dife-
rente.

A dor precordial, relatada por 46% de nossos
pacientes, é geralmente atípica, nem sempre relaciona-
da a esforços e resulta do aumento excessivo da massa
muscular, com conseqüente desequilíbrio entre a oferta
e o consumo de oxigênio e, em alguns raros casos, pode
levar ao aparecimento de infarto agudo do miocárdio na
ausência de lesões obstrutivas das artérias coronárias3.

As palpitações, presentes em 44% de nossos
pacientes, são a expressão tanto de arritmias
supraventriculares como das ventriculares, muito fre-
qüentes nesta moléstia.

A sincope e pré-sincope podem ser devidas à
incapacidade do ventrículo esquerdo (VE) em aumentar
o débito cardíaco na presença de obstrução importante
durante esforço ou por arritmia ventricular complexa.
Foram observadas em 12 e 5% da nossa casuística.

Geralmente existe relação entre a intensidade dos
sintomas, magnitude da hipertrofia e a presença de obs-
trução da via de saída do VE, porém, esta relação não é
absoluta4,5.

Exame físico - É habitualmente normal em paci-
entes assintomáticos e naqueles sem obstrução na via de
saída do VE, tendo sido observado em 12% de nossa
casuística.

O pulso venoso jugular em geral é normal, mas
pode apresentar onda a elevada devido à contração atrial
vigorosa, resultante da diminuição da distensibilidade do
ventrículo direito (VD) por hipertrofia do septo
interventricular 5.

O pulso carotídeo é característico, apresentando
ascenso rápido, uma vez que não existe obstrução na
protosístole, diminuindo na metade da sístole (aspecto
digitiforme), quando aparece a obstrução, pare no final,
apresentar discrete elevação5.

Pode-se palpar frêmito sistólico ao nível da ponta
ou no bordo external esquerdo baixo. O 1° ruido é nor-
mal, enquanto o 2° pode apresentar desdobramento pa-
radoxal, quando ocorre acentuada obstrução na via de
saida do VE. O 3° e 4° ruídos podem ester presentes, sen-
do mais freqüente o último, pela contração atrial vigoro-
sa. Na maioria dos pacientes com a forma obstrutiva
ausculta-se sopro sistólico rude em
crescendo-decrescendo, que se inicia logo depois do 1°
ruido, é melhor audível entre o foco mitral e o bordo
external esquerdo baixo e não se irradia para o pescoço
1,2. Esteve presente em 79% dos nossos pacientes. Pode-se
ouvir freqüentemente também sopro holossistólico de
regurgitação em foco mitral, com irradiação pare a axi-
la, pela insuficiência da valva mitral. Em nossa casuística
esteve presente em 56%. Achados muito importantes,
pods muitos dos pacientes que acompanhamos tiveram
como diagnóstico inicial a disfunção valvar, tendo sido
tratados durante longo tempo como valvopatas.

Métodos diagnósticos

Eletrocardiografia - O eletrocardiograma (ECG)
de repouso é anormal em aproximadamente 90% dos
pacientes, não existindo padrão que possa ser definido
como característico. Diversos autores procuraram corre-
lação entre alterações eletrocardiográficas, grau e loca-
lização da hipertrofia, presença de gradiente e risco de
morte súbita, sem sucesso5,6. Em nossa casuística estava
alterado em 97% dos casos. As alterações encontradas
foram: sinais sugestivos de sobrecarga de cavidades es-
querdas em 68%; distúrbios no sistema de condução em
16%; alterações da repolarização ventricular em 4%;
arritmias em 5% e áreas eletricamente inativas em 7%.
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A eletrocardiografia dinamica (sistema Holter)
constitui-se em exame complementar importante e deverá
ser solicitado para todo paciente com diagnóstico de
cardiomiopatia hipertrófica (CMH), uma vez que diver-
sos trabalhos têm mostrado elevada incidência de
arritmias, principalmente taquicardia ventricular não
sustentada, que teria relação com a morte súbita que
ocorre nos portadores desta afecção7-10.

Nossos pacientes realizaram eletrocardiografia
dinâmica de 24h e observamos que 86% apresentavam
arritmias supra e ventriculares. As arritmias supra-
ventriculares, observadas em 52% eram principalmente
extra-sístoles atriais isoladas e em número ³30/h (48%).
Arritmia ventricular foi observada em 82% dos casos,
sendo extrasístoles ventriculares isoladas em 25%;
multifocais em 35%; ³10/h em 21%; pareadas em 9% e
taquicardia ventricular não sustentada em 19% 11. Nota-
mos ainda, que a incidência e o grau de complexidade era
maiores nos pacientes que apresentam a forma obstrutiva.

Radiografia - Atualmente o estudo radiológico do
coração tem valor limitado, em vista de outros exames
complementares. De qualquer forma, pode ser observa-
do aumento do átrio esquerdo (AK) em pacientes com
regurgitação mitral e aumento da área cardíaca em
pacientes com formas avançadas, em que ocorre dilata-
ção do VE. Nestes, poder-se-á também observar sinais de
congestão pulmonar.

Ecodopplercardiografia - Este método foi introdu-
zido a partir de 1970 e, na medida em que foi aperfei-
çoado, vem contribuindo muito para o conhecimento da
moléstia. Atualmente, constitui-se no melhor método,
não só para o diagnóstico da CMH, como para o acom-
panhamento da evolução de pacientes tratados clinica-
mente ou submetidos a cirurgia com a utilização de
transdutor transesofágico. Com ele podemos avaliar as
dimensões das cavidades atrial e ventricular, a localiza-
ção e grau da hipertrofia, a presença de obstrução pelo
movimento anterior sistólico da valva mitral e fechamen-
to meso-sistólico da valva aórtica, estimar o gradiente, o
grau de disfunção diastólicapelas medidas do tempo de
relaxamento isovolúmico e pela velocidade de fluxo do
enchimento ventricular (relação E/A) e a presença ou não
de disfunção mitral e trombos intra-atriais 4,5,12.

Em nossa casuistica, os valores médios observados
foram: espessura do septo interventricular 22mm, da
parede posterior do VE 12mm, relação septo/parede pos-
terior 1,9, diametro do AE 40mm, do VE 42mm e gra-
diente da via de saída do VE 44mmHg.

Radioisótopos - Temos utilizado a ventriculografia
radioisotópica com pirofosfato de tecnécio em protocolos
de pesquisa para avaliar principalmente a função
diastólica antes e após tratamento medicamentoso13.

Hemodinâmica - O estudo hemodinâmico revela

diminuição da distensibilidade diastólica do VE e gradi-
ente de pressão entre a cavidade e a câmera subaórtica
formada pelo septo espessado e a cúspide anterior da
valva mitral que se aproximam. Esse gradiente de pres-
são na via de saída do ventrículo pode variar de 0 a
175mmHg, podendo ester presente no VD em 15% dos
casos. Na curva de pressão arterial pode-se observer
morfologia digitiforme, semelhante à do pulso carotídeo.
A alteração da complacência do VE leva a aumento da
pressão diastólica final, da pressão média do AK, hiper-
tensão venocapilar pulmonar e, em 25% dos pacientes,
hipertensão pulmonar4-6.

Todas estas alterações são observadas em pacientes
com obstrução em repouso. No entanto, em alguns
pode-se produzir a obstrução dinâmica, de forma transi-
tória, através de drogas, como o isoproterenol, ou mano-
bras que diminuam a pré e pós-carga4-6.

Angiocardiografia - A ventriculografia esquerda
mostra cavidade ventricular pequena, espessamento da
parede ventricular, músculos papilares hipertrofiados e
que podem ocupar toda a cavidade ventricular no fim da
sistole, formação de uma segunda câmera na região
subaórtica e regurgitação mitral. A injeção simultânea de
contraste em ambos ventrículos é excelente técnica pare
visibilização e localização da hipertrofia septal5,6.

Ressonância nuclear magnética - É excelente exa-
me para estudar a morfologia do coração. Entretanto, as
vantagens em relação ao estudo ecodopplercardiográfico
não são muitas. Avalia melhor a distribuição da
hipertrofia, principalmente aquela localizada na região
apical do VE e a quantificação da massa miocárdica é
mais fidedigna nos casos em que a hipertrofia é
assimétrica14.

História natural

A história natural da CMH é variável. O que se
sabe baseia-se em conhecimento adquirido através do es-
tudo de grupos de pacientes selecionados por centros
terciários de atendimento, que são os que conseguem
agregar número considerável e que, no entanto, pode não
refletir arealidade da moléstia. Assim, observamos paci-
entes que nunca apresentam sintomas, outros com sinto-
mas importantes que desenvolvem falência cardíaca e
outros que falecem subitamente sem nunca ter tido sin-
tomas que sugerissem cardiopatia25,15. Estudo de aproxi-
madamente 300 parentes de pacientes com
estamoléstiamostrou que 1/4 deles tinha sinais da mes-
ma, porém mais de 70% eram assintomáticos 15.

Estudos recentes mostram que pode ocorrer
remodelação do VE no decorrer dos anos. Tanto pode
haver diminuição da cavidade por progressivo
espessamento da parede ventricular, fato observado em
crianças e adolescentes, possivelmente relacionado com
fatores de crescimento rápido e que poderá ter conseqü-
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ências posteriores 15,16, como aumento da cavidade por
diminuição da espessura da parede ventricular, que é ob-
servada em adultos 15,17 .Dilatação da cavidade ventricular
com diminuição da espessura e disfunção sistó1ica têm
sido relatada em aproximadamente 10% dos pacientes
com CMH. Estudos de necr6psia mostraram que nesses
corações há fibrose difusa, tanto na parede livre como no
septo, cuja origem não está teem esclarecida. Entretan-
to, aisquemiacrônicadeveterpapel importante15,17.

A mortalidade anual da moléstia em pacientes
referidos a centros de atendimento terciário é de 3-4% ao
ano, major ainda em pacientes jovens (<20 anos) e em
pacientes com taquicardia ventricular não sustentada 10,15.
Estudos recenses realizados em pacientes não referidos
a esses centros têm mostrado mortalidade teem menor
18,19, o que está de acordo com nossa experiência que, em
seguimento médio de 10 anos, mostra mortalidade <1%
ao ano 11,20.

Morte súbita é mais freqüente em jovens entre 12
e 35 anos, assintomáticos ou pouco sintomáticos e cerca
de 40% falecem após exercício intenso 9. O mecanismo
da morte súbita parece estar relacionado a alterações
hemodinâmicas em alguns, e em outros a arritmias. Es-
tas seriam taquicardia e fibrilação ventricular ou
arritmias supraventriculares que, na presença de impor-
tantes alterações hemodinâmicas, podem exacerbar a obs-
trução da via de saída do ventrículo, piorar o enchimen-
to diastó1ico ou induzir isquemia10.

Diferentes pesquisadores têm procurado detectar os
seguintes fatores de risco de morte súbita na CMH5,10,16,21:
juventude; história familiar de morte súbita; paciente re-
cuperado de parade cardiorrespiratória; taquicardia
ventricular não sustentada; síncope recorrente em jovens.

Gostariamos de comentar que alguns trabalhos
mais recentes vêm mostrando que aqueles pacientes que
evoluem pare dilatação com disfunção sistó1ica têm
prognóstico reservado 2,10, 15. Por outro lado, indivíduos
idosos, apesar de terem elevada incidência de síncopes e
taquicardia ventricular não sustentada têm sobrevida se-
melhante à da população geral22,23.
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