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Síndrome de Cantrell. Relato de Caso em Adulto

Relato de Caso

A síndrome de Cantrell caracteriza-se pela presença
de defeitos que envolvem o diafragma, parede abdominal,
pericárdio, coração e região inferior do esterno. É uma
entidade rara, diagnosticada, em geral, ao nascimento e
acompanhada de alta mortalidade em decorrência da
complexidade e gravidade das anomalias presentes. Neste
relato apresentamos um paciente masculino, com 32 anos,
cujo diagnóstico foi feito na infância e que atingiu a idade
adulta assintomático.

A síndrome de Cantrell é uma entidade rara, caracteriza-
da por malformações da porção inferior do esterno, região
ventral do diafragma e linha média abdominal, associada a
anomalias cardíacas 1. Previamente descrita como sendo
ectopia cordis associada a outras anomalias, foi apresenta-
da em 1958 por Cantrell e cols. 2 como uma síndrome única,
resultante da falha de desenvolvimento do mesoderma an-
terior durante a vida embrionária.

A síndrome é usualmente detectada ao nascimento,
constituindo-se, ainda hoje, em um desafio cirúrgico pela
complexidade das malformações congênitas presentes, as
quais determinam uma baixa expectativa de vida 1,3.

Relatamos um caso raro desta síndrome, diagnosti-
cada na idade adulta, em paciente até recentemente assinto-
mático, apresentando tetralogia de Fallot, drenagem venosa
anômala, divertículos ventriculares e as artérias coronárias
originando-se de tronco único.

Relato do Caso

Paciente masculino, 32 anos, filho de pais não
consangüíneos, foi admitido na enfermaria para investiga-
ção clínica de cardiopatia congênita detectada durante
exames pré-operatórios para correção cirúrgica de
onfalocele no primeiro ano de vida. Na época, foi proposto
correção cirúrgica da doença cardíaca congênita, mas por
ser assintomático e apresentar desenvolvimento psicomo-

tor normal, o tratamento foi sempre postergado pelos seus
familiares.

Permaneceu assintomático até recentemente, quando
passou a apresentar edema progressivo nos membros in-
feriores e dispnéia aos esforços, com necessidade de inter-
nação hospitalar para compensação clínica. Posteriormen-
te, evoluiu com episódios repetidos de taquicardia sem re-
percussão hemodinâmica. O Holter de 24h demonstrava a
presença de flutter atrial sustentado com condução atrio-
ventricular variável. O estudo eletrofisiológico evidenciava
foco arritmogênico, cujo tratamento por meio de ablação não
teve êxito, passando a apresentar, então, ritmo atrial ectópi-
co com baixa resposta ventricular.

O paciente foi admitido em bom estado geral, com esta-
se jugular ++ a 45º, hemangioma na hemiface esquerda,
apêndice xifóide evidenciando à palpação falha de coapta-
ção dos arcos costais inferiores esquerdos e mostrando
evidente pulsação epigástrica. O exame do precórdio mos-
trava levantamento sistólico e a propedêutica cardíaca
frêmito palpável ++ no 3o espaço intercostal direito e bulhas
rítmicas normofonéticas, não taquicárdicas, com B2 hiperfo-
nética na área de ausculta pulmonar e sopro holossistólico
rude +++ no 3o espaço intercostal direito com irradiação para
toda a região torácica anterior. O exame do abdome mostrava
fígado palpável a 2cm do rebordo costal direito, endurecido,
bordos rombos, superfície lisa e dolorosa.

A radiografia de tórax evidenciava mesocardia com
dextrorrotação, imagens sugestivas de aumento das câma-
ras cardíacas direitas, abaulamento do tronco da artéria pul-
monar e hilos pulmonares proeminentes. A ecocardiografia
transtorácica e transesofágica revelavam ventrículo esquer-
do com função contrátil preservada, presença de grande co-
municação interventricular perimembranosa, com shunt es-
querda-direita ao Doppler, estenose pulmonar infundibular,
hipertrofia do ventrículo direito, importante aumento do
átrio direito, insuficiência tricúspide e aorta cavalgando sig-
nificativamente o septo interventricular. O estudo angiográ-
fico evidenciava, ainda, a presença de drenagem venosa sis-
têmica anômala (veia cava superior esquerda drenando para
o átrio esquerdo), divertículos em ambos os ventrículos e as
artérias coronárias originando-se de tronco único (fig. 1). A
ressonância nuclear magnética tóraco-abdominal mostrava
a ausência da porção anterior e central do diafragma e os
dados angiográficos  acima citados (figs. 2 a 4). Com esses
resultados estabeleceu-se o diagnóstico da síndrome de
Cantrell, em paciente adulto.
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Discussão

Em 1958, Cantrell, Haller e Ravitch 3 descreveram a
síndrome de Cantrell, que se caracterizava pela presença de
cinco anomalias: malformações da porção inferior do ester-
no, da parede abdominal supra-umbilical, da região ventral
do diafragma, do pericárdio diafragmático e anomalias car-
díacas. Vazquez-Jimenez e cols. 4, em ampla revisão da litera-
tura, relataram 153 casos da síndrome em sua forma completa
ou incompleta.

A sua patogenia ainda é desconhecida. Apesar da
aparente ausência da participação genética, foi constatada
alta prevalência da trissomia do cromossomo 13 ou 18 em

Fig. 1 - Cinecoronariografia em OAE mostrando as artérias coronárias originando-se
de tronco único.

Fig. 2 - Ressonância nuclear magnética do coração (corte coronal) evidenciando a co-
municação interventricular (seta) e a aorta cavalgando o septo interventricular (cabe-
ça de seta).

Fig. 3 - Ressonância nuclear magnética tóraco-abdominal (corte axial) evidenciando
ausência da região anterior do diafragma e do pericárdio.

Fig. 4 - Ressonância nuclear magnética cardíaca (corte coronal) evidenciando
divertículo de ventrículo direito.

portadores de cardiopatia congênita e onfalocele e como, já
descritos, casos da síndrome envolvendo gêmeos 1,5.

Cantrell postulou que a síndrome decorra de falha na
diferenciação do mesoderma intraembrionário, entre as pla-
cas esplâncnicas e parietal, durante o 14o e 18o dias da vida
embrionária 3. Barrow e Willis 2 induziram, com o uso do beta-
aminopropilnitrila em modelo experimental, o aparecimento
de ectopia cordis e gastrosquise. Os defeitos na diferencia-
ção do mesoderma podem promover falha na levorrotação
cardíaca, má formação cardíaca, onfalocele e defeitos na
coaptação das bandas esternais e costelas 1,4,5.

A síndrome de Cantrell apresenta maior prevalência no
sexo masculino (57,5%), com incidência estimada em 1:65000
nascidos vivos. Em relação à incidência das anomalias pre-
sentes na síndrome, as malformações da parede abdominal



Arq Bras Cardiol
volume 75, (nº 4), 2000

Falcão e cols
Síndrome de Cantrell

325325325325325

ocorrem em 74,5%, destacando-se a onfalocele, do esterno
inferior, em 59,4%; do diafragma, em 56,8%; principalmente
na região ventral e do pericárdio em 41,8%, sendo que a sua
ausência determina pulsação epigástrica visível e palpável.
Em relação às anomalias cardíacas, elas ocorrem em 83% dos
casos, sendo que a comunicação interventricular é a mais
prevalente. A comunicação interventricular, divertículos
ventriculares, estenose ou atresia da artéria pulmonar, dextro-
cardia, veia cava superior esquerda anômala, retorno venoso
pulmonar anômalo, truncus arteriosus, aneurisma ventricular
e a tetralogia de Fallot apresentam menor incidência 1,4,5.

A dispnéia e a cianose central são freqüentemente en-
contradas 6. A radiografia de tórax pode revelar a dextrocar-
dia e/ou outras anomalias torácicas. A ecocardiografia, a res-
sonância nuclear magnética e o estudo hemodinâmico evi-
denciam com precisão os defeitos cardíacos associados 3,5.

O paciente em questão apresentava a forma completa
da pentalogia de Cantrell, pois constatou-se onfalocele,
mesocardia com dextrorrotação, drenagem venosa anômala
da veia cava superior esquerda, artérias coronárias origi-
nando-se de tronco único, tetralogia de Fallot, divertículos
ventriculares, malformação do terço inferior do esterno, fa-
lha no pericárdio diafragmático e na parede anterior e cen-
tral do diafragma.

O tratamento cirúrgico promove as correções necessá-
rias dos defeitos cardíacos, abdominais e torácicos. No en-
tanto, persistem na literatura controvérsias no que se refere
a melhor tática cirúrgica 4. Em geral, opta-se pela correção
precoce dos defeitos, levando-se em consideração a severi-

dade das malformações presentes 5. A correção das anoma-
lias cardíacas deve ser priorizada nos portadores de baixo
débito cardíaco no pré-operatório 6. No entanto, naqueles
em que essas malformações são pouco expressivas, a corre-
ção cirúrgica deve priorizar as alterações onfálicas e
diafragmáticas, pois o seu tratamento, quando realizado na
primeira infância, é tecnicamente mais fácil e elimina o risco
de compressão cardíaca externa e hipoplasia pulmonar 4,6. A
época ideal para a correção cirúrgica da onfalocele depende
do seu tamanho e conteúdo 5. As onfaloceles não rotas e
bem epitelizadas não exigem correção emergencial; contu-
do, a ruptura ou o seu risco iminente tornam o procedimento
cirúrgico imperativo, devido a possibilidade de ocorrência
de mediastinite e/ou peritonite 5,6.

A ressecção precoce dos divertículos ventriculares deve
sempre ser considerada devido ao alto risco de ruptura traumáti-
ca ou espontânea, e morte súbita por taquiarritmias (6 a 20%) 4.

Os defeitos cardíacos presentes na síndrome de Can-
trell são os determinantes das altas taxas de morbi-mortali-
dade, podendo constituir fator limitante nas correções cirúr-
gicas de outros defeitos associados 4-6. Em resumo, a
síndrome de Cantrell é entidade extremamente rara, cujos
portadores habitualmente não atingem a idade adulta, prin-
cipalmente, em decorrência da complexidade das anomalias
cardíacas presentes. No presente trabalho, o paciente atin-
giu a idade adulta, apesar de possuir a forma completa da
síndrome, e permaneceu assintomático até recentemente,
tendo sido proposto nessa internação tratamento cirúrgico
da cardiopatia.
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