
RELATO DE CASO: S.C., 30 anos, masculino,

hipertenso sem tratamento, natural do Haiti e

procedente de Itajaí-SC, que esteve assistido por

cuidados da equipe de CM do pertinente hospital,

em internação, por quadro de dor precordial

associada a palpitações a esclarecer. A dor era em

aperto, sem irradiação, com piora aos esforços e

melhora ao repouso, de início há quatro horas,

associada a palpitações e sudorese. Referia

aproximadamente quatro a seis episódios prévios

semelhantes no último ano, com melhora

espontânea. No momento do atendimento,

encontrava-se hemodinamicamente estável. O

paciente ainda negava uso de qualquer

medicamento, álcool, tabaco ou drogas ilícitas,

assim como história familiar de cardiopatia.
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INTRODUÇÃO: Médicos fazem importantes observações

sobre doenças e tratamentos que gostariam de comunicar à

comunidade médica, discutir com colegas ou expor com

finalidade de ensino. Deste modo, achou-se necessário

apresentar, na forma de Relato de Caso (RC), os dados e

história clínica que se segue, com ênfase nos achados

eletrocardiográficos, já que a displasia arritmogênica de

ventrículo direito (DAVD) é causa de 6% das mortes súbitas

abaixo dos 65 anos.

OBJETIVO: Apresentar o RC de paciente adulto, 30 anos de

idade, submetido à investigação de dor precordial

associada a palpitações e diagnosticado com DAVD, tendo

enfoque e seus achados eletrocardiográficos.

MÉTODOS: RC de paciente que esteve internado em

unidade de clínica médica (CM) e que apresentou

manifestações clínicas e eletrocardiográficas pertinentes à

apresentação ao público acadêmico-científico.



Exames admissionais revelaram marcadores de necrose miocárdica

elevados. A radiografia de tórax (figura 01) não demonstrou alterações e o

eletrocardiograma (ECG) revelou taquicardia ventricular com padrão de

bloqueio de ramo esquerdo (BRE), sendo prescrito amiodarona. Novo ECG

realizado após a medicação evidenciou com maior clareza a presença de

ondas epsilon ao final dos complexos QRS, inversão da onda T nas

derivações precordiais direitas e padrão de bloqueio de ramo direito. Em

seguimento, foi realizado ecocardiograma e cateterismo cardíaco

evidenciando saculações e hipocinesia apical de ventrículo direito,

condizente com DAVD. O paciente foi orientado a implantar cardioversor

desfibrilador implantável, porém optou por seguir com o uso de

amiodarona e realizar acompanhamento ambulatorial.

FIGURA 01

ECG após administração de amiodarona, 
sendo possível visualizar as ondas epsilon.ECG antes da administração de amiodarona.
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CONCLUSÕES: O diagnóstico definitivo de DAVD necessita de achado

histológico de tecido fibrogorduroso, entretanto, devido o caráter invasivo

que tal procedimento requer, os achados eletrocardiográficos sugestivos,

juntamente com as manifestações clínicas e outros exames complementares

fazem-se suficientes para o início do tratamento.
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DISCUSSÃO: A DAVD é, geralmente, identificada em adultos jovens,

com predomínio no sexo masculino. Seu extenso espectro de

apresentação consiste desde extra-sistolia ventricular isolada até TV

sustentada. A DAVD é, provavelmente, a causa de 5,9% das mortes

súbitas de origem cardíaca que pode se apresentar como primeira

manifestação da doença. A morte súbita cardíaca pode ocorrer durante

a prática desportiva ou mesmo em repouso. Estes distúrbios do ritmo

têm sua origem dentro de zonas estruturalmente anormais de um VD,

variavelmente dilatado, recoberto de tecido fibro-adiposo de

concentração e distribuição mais importante, que costumeiramente

encontrado. Estas anomalias morfológicas podem ser identificadas por

ecocardiograma, ventriculografia radiosotópica, ressonância magnética

(RM) nuclear ou angiografia. Alteração característica do ECG é o

surgimento da onda EPSILON (final do QRS), inversão da onda T nas

derivações precordiais direitas e padrão de BRE1,3. Os critérios

diagnósticos podem ser vistos na tabela 01.

TABELA 01
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