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INTRODUÇÃO/ JUSTIFICATIVA/ FUNDAMENTAÇÃO

A síndrome de Marfan é uma doença de herança
autossômica dominante e tem uma incidência de,
aproximadamente, um caso para 10.000 indivíduos.
Ocorre devido a uma mutação no gene que codifica
uma proteína importante na síntese e na formação
dos tecidos conjuntivos, a fibrilina-1, sendo, por
isso, classificada como uma fibrilinopatia. As
principais alterações decorrentes da síndrome de
Marfan são as musculoesqueléticas, as oculares e
as cardiovasculares.

OBJETIVOS

DELINEAMENTO/ MÉTODOS

Trata-se de um paciente jovem, que apresentava
dilatação da valva aórtica, da raiz da aorta e da
aorta ascendente, associado a prolapso das valvas
mitral e tricúspide, cursando com aneurisma
fusiforme da aorta torácica, ICC descompensada e
acidente vascular encefálico. Possuía, ainda,
alterações musculoesqueléticas características da
síndrome, como deformidades torácicas do tipo
pectus carinatum e escoliose toracolombar.
Conviveu assintomático por anos, enfrentando as
consequências dessas alterações posteriormente.

Os objetivos deste trabalho são relatar um caso
clínico de síndrome de Marfan e descrever as
alterações advindas dessa doença, enfatizando os
eventos cardiovasculares e suas complicações.

RESULTADOS

Indivíduo do sexo masculino, 13 anos, branco,
diagnosticado como portador de síndrome de
Marfan com 1 ano e 8 meses de idade.
Apresentava dilatação da raiz da aorta, do VE e do



DISCUSSÃO

O tratamento clínico das complicações cardíacas
baseia-se no uso de β-bloqueadores, que pode
reduzir a ativação de TGF-β, reconhecido como um
fator contribuinte da síndrome de Marfan;
bloqueadores de angiotensina-II, a fim de retardar
a dilatação da aorta ascendente; bloqueadores de
canais de cálcio, para pacientes intolerantes aos β-
bloqueadores; e inibidores da enzima conversora
de angiotensina, de efeito vasodilatador sistêmico,
para a redução da resistência arterial periférica.
Tratando-se de uma doença de ampla
complexidade, o paciente teve acompanhamento
multidisciplinar desde o nascimento, pois o
portador dessa síndrome requer abordagem que
inclua diversas especialidades.

CONCLUSÕES/ CONSIDERAÇÕES FINAIS

É de grande valia a realização do diagnóstico
precoce em portadores dessa síndrome, para
adequar a terapêutica e o plano de cuidados,
aumentar a expectativa de vida e melhorar a
qualidade de vida desses pacientes, além de
prevenir ruptura de aneurismas aórticos e a
ocorrência de morte súbita.

transplante cardíaco, porém veio a óbito 3 dias
depois, devido a uma PCR por choque séptico.

AE, além de insuficiência mitral (IM) e tricúspide. Em
2008, foi submetido à sua primeira cirurgia, uma
valvoplastia mitral, com bom resultado. O paciente
evoluiu com IM, aumento acentuado da raiz aórtica
e detecção, através de angioTC, de aneurisma
fusiforme da aorta ascendente. ECG demonstrava
sobrecarga de câmeras esquerdas, infra de
segmento ST de V1 a V5 e Sokolow-Lyon = 42mm.
Em abril de 2014, foi feito implante de enxerto de
Dacron nº 26 em topografia de raiz da aorta e aorta
ascendente, preservando a valva aórtica (técnica de
Tideli). Em agosto, foi realizada a troca de valva
aórtica por prótese biológica (PB) nº25, troca de
enxerto da aorta ascendente por tubo de Dracon nº
30 (técnica de David Tirone) e implante de gerador
de marca-passo definitivo, bicameral (FC 60bpm) em
loja abdominal, por manter quadro de BAVT
intermitente. Em outubro, paciente apresentou ICC
descompensada e posterior disfunção miocárdica
grave. Apresentou choque cardiogênico em
dezembro e, por ter evoluído com refratariedade do
choque, foi realizado implante de ECMO
(Extracorporeal Membrane Oxygenation) periférico.
Já dependente de ventilação mecânica, fazendo uso
de drogas vasoativas e realizando hemodiálise, o
paciente recebeu implante de circuito de assistência
circulatória mecânica tipo Centrimag. Em janeiro de
2015, após controlado um AVE, o paciente recebeu
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1a e 8m 25mm - 40mm 20mm 13mm 71 -

2a e 1m 25mm - 38mm 26mm 15mm 64 -

3 anos 28mm - 48mm 28mm - 75 -

3a e 10m - - 51mm - 13mm 64,4 -

5a e 1m 32mm - 52mm - 14mm 68,4 -

5a e 5m 34mm - 53mm - 15mm 57,1 25mm

5a e 7m 35mm - 55mm - 19mm 63,1 -

5a e 9m 36mm - 53mm 31mm - 73 -

5a e 11m 31mm - 55mm 27mm - 68 -

6a e 2m 30mm - 54mm 28mm 15mm 66 22mm

6a e 10m 36mm - 42mm - 22mm 55,5 -

7a e 2m 40mm - 47mm - 22mm 60 -

8a e 3m 42mm - 46mm - 19mm 64 30mm

9a e 8m 43mm 29mm 45mm 25mm 22mm 62,4 30mm

10a e 5m 43mm 29mm 46mm 30mm 24mm 64 30mm

10a e 11m 45mm 30mm 49mm 34mm 25mm 66,4 30mm

12a e 7m 47mm 22mm 52mm 24mm 20mm 61 -

12a e 9m 48mm 28mm - - - - -

12a e 11m 48/49

mm*

22mm - - - - -

13a e 1m - - 56mm - 31mm 51,7 -

13a e 3m - 27mm

**

- - - - -

13a e 5m 25mm

**

- 78mm 45mm 20mm 34 -

Tabela com comparativo dos exames realizados pelo paciente de acordo com
sua idade. Contato: lauraunai@hotmail.com

Figura 1: AngioTC demonstrando
dilatação da raiz aórtica.


