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RESUMO 

 

Cano, SJF. Pacientes com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva tratadas com redução 

septal percutânea. Análise da evolução tardia [tese]. São Paulo: Instituto Dante Pazzanese 

de Cardiologia, Universidade de São Paulo; 2014. 

 

Introdução: A redução septal percutânea (RSP) é um tratamento relatimamente novo e 

alternativo em pacientes sintomáticos com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva e hà 

carência de trabalhos publicados sobre a evolução tardia. Objetivos: Avaliar nos pacientes 

sintomáticos com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva e refratários ao tratamento clínico, 

tratados com RSP, a sobrevida cardíaca e global, qualidade de vida, eventos maiores e as 

alterações encontradas no eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma (ECO) antes e na 

evolução imediata e tardia de até 15 anos. Método: Desde Outubro de 1998 até Dezembro 

de 2013, foram incluídos pacientes consecutivos que realizaram RSP no Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia e no Hospital do Coração de São Paulo de. Todos os pacientes 

realizaram exame clínico, ECG e ECO, e responderam o questionário DASI antes e pós-

RSP, e foram monitorizados com Holter 24 somente pós-RSP. Os dados qualitativos foram 

descritos em frequências absolutas e relativas e os quantitativos resumidos em médias ± 

desvios-padrão. Para as variáveis quantitativas foram utilizados modelos ANOVA com 

medidas repetidas, seguidos pelo método de comparações múltiplas de Bonferroni. O nível 

de significância de 0,05 foi adotado. Resultados: Dos 56 pacientes incluídos, 28 (50%) eram 

homens, a idade média foi 53,2 ± 15,5 anos sendo 2 crianças e 39 (69,6%) com 50 anos ou 

mais. A maioria estava em classe funcional III-IV pela NYHA. Prévio a RSP, o gradiente 

médio basal por ECO era de 92,8 ± 3,3 mmHg, a espessura do septo 23,9 ± 0,6 e 62,5% tinha 

insuficiência mitral (IM) moderada, somente 1 (1,7%) paciente necessitou marcapasso 

permanente. Durante o seguimento tardio de 8 ± 4 anos ocorreram 3 implantes de CDI, 1 

marcapasso, 1 repetiu a RSP, 3 cirurgia de miectomia e houve 7 (12,5%) óbitos, apenas 2 de 

causa cardíaca.  O tempo médio de sobrevida, estimado pelo método de Kaplan-Meier foi de 

13,3 anos (IC95% 12,2 a 14,5 anos), com expectativa de sobrevida de 96,4% em 1 ano, 

87,7%  em 5 anos e 81,0% aos 12 anos pós-RSP. Houve melhora significativa na qualidade 

de vida aferida pelas respostas ao questionário DASI e da classe funcional da NYHA que 

passou de 3,6 ± 0,5 para 1,2 ± 0,5 no seguimento pós-RSP. Na última avaliação encontramos 

uma redução estatisticamente significativa gradiente ecocardiográfico médio que caiu para 

9,37 ± 6,7 mmHg,  do septo para 12,87 ± 0,98 mm e a IM foi discreta em 90% dos pacientes. 

Após análise multivariada, somente o gradiente no estresse, p=0,039 e a massa p=0,024 

foram associados a pior prognóstico. Conclusões: Os resultados deste estudo de evolução 

prolongada sem perdas de seguimento sugerem que a redução septal percutânea nos 

pacientes com CMH é uma técnica segura, eficaz em reduzir o gradente intraventricular e 

manter os benefícios tardiamente com baixa mortalidade e necessidade de marcapasso, 

oferecendo melhora significativa da classe funcional e da qualidade de vida para os 

pacientes. 

 

Descritores:  Cardiomiopatia Hipertrófica,  Técnica de redução septal por álcool, Intervenção 

percutânea, Obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo.



SUMMARY 

Cano, SJF. Patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy treated with 

percutaneous septal reduction. Analysis of late outcome [ thesis ] . Sao Paulo : 

Instituto Dante Pazzanese of Cardiology , University of São Paulo; 2014. 

 

Introduction: Percutaneous septal Reduction (PSR) is a relatively new alternative treatment 

in symptomatic patients with obstructive hypertrophic cardiomyopathy and there is a lack of 

published studies on late evolution. Objectives: Evaluate in symptomatic patients with 

hypertrophic obstructive cardiomyopathy refractory to clinical treatment and who underwent 

PSR, cardiac and overall survival, major events and changes found in quality of life, in the 

electrocardiogram (ECG) and echocardiogram (ECHO) before and after PSR during 

immediate and long term evolution up to 15 years. Method: From October 1998 until 

December 2013, consecutive patients submitted to RSP in Dante Pazzanese Institute of 

Cardiology and Heart Hospital in São Paulo, were included.  All patients went through 

clinical, ECG and ECHO examination, and answered DASI questionnaire, before and after 

PSR, and were monitored with 24-hour Holter after PSR. Qualitative data were described as 

absolute and relative frequencies and quantitative summarized as means ± standard 

deviations. ANOVA models were used for quantitative variables with repeated measures, 

followed by Bonferroni method for multiple comparisons. Significance level of 0.05 was 

accepted. Results: From 56 patients included, 28 (50 %) were men , the mean age was 53.2 

± 15.5 years, 2 were children and 39 (69.6 %) were 50 years or older. Most were in NYHA 

functional class III – IV. Previous PSR, the mean ECO gradient was 92.8 ± 3.3 mmHg , the 

septal thickness 23.9 ± 0.6mm and 62.5 % had moderate mitral regurgitation (MR), only 1 

(1.7 %) patient required permanent pacemaker. During late follow-up of 8 ± 4 years, 3 

patients required ICD implantation, 1 permanent pacemaker, 1 repeat RSP, 3 myectomy 

surgery. There were 7 (12.5 %) deaths but only 2 of cardiac causes. The median survival 

time  estimated by the Kaplan-Meier was 13.3 years (95% CI 12.2 to 14.5 years), with 

expected survival of 96.4 % at 1 year , 87.7 % at 5 years and 81.0 % at 12 years post-PSR. 

There was a significant improvement in quality of life inferred by DASI questionnaire 

answers and NYHA functional class that changed from 3.6 ± 0.5 to 1.2 ± 0.5 in the follow-

up after PSR. In the last evaluation we found statistical significant reduction in ECO gradient 

which dropped to 9.37 ± 6.7 mmHg, septum thickness to 12.87 ± 0.98 mm and MR was mild 

in 90 % of patients. After multivariate analysis only stress gradient (p=0.039) and mass 

(p=0.024) were associated with worse prognosis. Conclusions: The results of this study of 

long follow-up without loses suggest that percutaneous septal reduction in CMH is a safe 

technique, effective in reducing ventricular gradient and preserving the benefits in long-term 

evolution with low mortality and need for pacemaker, offering significant improvement in 

functional class and quality of life for patients. 

 

Descriptors: Hypertrophic Cardiomyopathy, Alcohol septal reduction, Percutaneous 

intervention, Left ventricle outflow tract obstruction . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 



1 Introdução  2 

1  INTRODUÇÃO 

 

 

Passaram mais de 50 anos desde a primeira descrição moderna da 

cardiomiopatia hipertrófica (CMH) como nova entidade clínica, que foi identificada 

por Brock, em 1957
(1)

, e realizada através de publicação pelo patologista Donald 

Teare em 1958
(2)

, ambos trabalhando em Londres. Teare conseguiu reconhecer nesta 

moléstia, o caráter familiar, a presença de hipertrofia assimétrica, o desarranjo dos 

miócitos entremeados a fibrose e associação com morte súbita em jovens. Resumiu 

todo o conhecimento que se tinha na época sobre a CMH e a denominou de 

“hipertrofia assimétrica ou tumor benigno do coração” ao analisar os achados 

anatomopatológicos de 9 vítimas de morte súbita em 6 famílias.  

Contudo, esta fascinante doença tem sido objeto de investigação por médicos e 

patologístas faz vários séculos. Um médico genovês, Théophile Bonet (1620-1689), 

publicou o Sepulchretum Anatomicum, que é a maior coleção de autópsias realizada 

até hoje, com uma seção dedicada a desmaios, à palpitação e à apoplexia, visando à 

morte súbita. Esse trabalho foi refinado por Morgagni (1682-1771)
(3)

, um brilhante 

anatomista de sua época, que o parafraseou ao descrever um caso de morte súbita que 

nos faz pensar em cardiomiopatia hipertrófica:  

“A coachman died suddenly in his carriage whose heart was larger than that 

of any bullock, another sudden death of a heart far exceeding its natural bulk.”  

Aqui, existe uma associação entre o grande tamanho do coração e morte súbita. 

A descrição anatômica foi o primeiro passo para começar a se compreender a 

fisiopatologia da CMH.  

Em 1901, Gallavardin
(3)

 propôs o termo “doença miocárdica primária” para 

distinguir casos de doenças como a que nos ocupa, que não tinham relação com 

outras moléstias sistémicas.  

Posteriormente, em Londres, Brock (1903 – 1980 – contemporâneo de Teare) 

reconheceu a existência de “uma obstrução funcional do ventrículo esquerdo” 

observada durante a cirurgia de um paciente que tinha todas as características 

clínicas de estenose aórtica, porém durante a cirurgia a válvula aórtica normal. 
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Tentaram abrir a estenose subvalvar com dilatadores, mas o paciente apresentou 

fibrilação ventricular e faleceu.
(1)

 

Entretanto, nos Estados Unidos de América, Bercu descrevia a ocorrência 

familiar e a hipertrofia inexplicável simulando estenose aórtica “pseudo – aortic 

estenosis”
(4)

. Eles rejeitaram a ideia que a hipertrofia miocárdica cursava com 

aumento de resistência ao fluxo sanguíneo por falta de evidência de obstrução valvar 

ou hipertensão sistêmica. Nessa mesma época, Morrow e Braunwald também 

reconheceram a doença e a chamaram de “estenose aórtica funcional”
(5)

, e Brent 

descreveu a ocorrência familiar em duas famílias com “familial muscular subaortic 

stenosis”, compatível com transmissão Mendeliana de gene dominante.
(6)

 

O aporte de Branwald para a compreensão da fisiopatologia da CMH merece 

um aparte. Com 28 anos, e 6 de formado, trabalhando no “Instituto Nacional de 

Saúde” (NIH) atendeu um paciente de 27 anos que apresentava angina moderada ao 

esforço, e um sopro rude no Apex e borde esternal esquerdo. Morrow era o chefe de 

cirurgia e realizou um cateterismo do coração esquerdo, entretanto, Braunwald 

registrava as pressões, e encontraram um gradiente intraventricular de 74 mmHg e 

foi interpretado como uma estenose subaórtica de membrana congênita. O paciente 

foi encaminhado para cirurgia, e, durante essa, Morrow ficou perplexo porque não 

tinha nenhuma membrana ou obstrução visível, chamou Braunwald para o centro 

cirúrgico para avaliar o que tinha acontecido de errado. Braunwald também não 

entendeu como não existia obstrução com presença de gradiente e solicitou que, 

antes de terminar a cirurgia, medissem novamente “se” existia o tal gradiente. O 

cirurgião confirmou que, de fato, existia um gradiente. A grande questão era entender 

como o paciente tinha sopro, gradiente intraventricular aferido em 2 momentos 

diferentes e “não tinha obstrução”? Ao se deparar com outro caso semelhante, 

Morrow e Braunwald(5) escreveram “ the obstruction ...can only be explained by 

muscular hypertrophy of the left outflow tract of sufficient severity that flow is 

actually impeded during contraction”. Ou seja, estavam muito próximos de 

compreender os mecanismos da obstrução, mas, mesmo sem ter elucidado, todos os 

fundamentos fisiopatológicos que geravam empecilho ao fluxo na VSVE, Morrow 

diagramou a cirurgia de miectomia transaórtica do segmento basal do septo 

interventricular, que é a mesma que se realiza até hoje
(7)

. O verdadeiro mecanismo 
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com o movimento anterior sistólico da valva mitral (MAS) e a obstrução dinâmica 

foi elucidado entre os anos de 1968-69. 

Todo o conhecimento acumulado durante séculos permitiu que Donad Teare 

descrevesse, de forma brilhante, esta complexa doença. 

A principal característica da CMH é a hipertrofia miocárdica, 

predominantemente do ventrículo esquerdo (em menor proporção do ventrículo 

direito)
(8)

, na ausência de outras cardiopatias ou doenças que possam levar à 

hipertrofia. Histologicamente, revela bandas musculares em diferentes direções
(9)

, 

desorganizadas, separadas por tecido conectivo com acúmulo anormal de 

colágeno
(10)

, fibrose intersticial e desarranjo dos miócitos, que apresentam núcleos 

grandes (Figura 1 A – B). As artérias coronárias são afiladas e intramurais, com 

hipertrofia da camada média, também pode ser observada trombose e obliteração dos 

pequenos vasos, que predispõem a isquemia e arritmia
(11)

 (Figura 1C). 

Outrora classificada como doença rara e deletéria, e com grande risco de morte 

súbita, mostrou ser, por meio de estudos populacionais, mais frequente e benigna nos 

pacientes afetados do que se pressupunha com mortalidade relativamente baixa, de 

aproximadamente 1% ao ano nos pacientes com CMH encaminhados para centros 

terciários de referência
(12)

.  

 

 

FONTE: Branualds, 2005. 

Figura 1 - Cortes histológicos corados com hematoxilina e eosina. (A) Observa-se desarranjo 

miofibrilar, com miócitos hipertrofiados e bandas musculares em diferentes direções, desorganizadas, 

separadas por tecido conectivo e colágeno sem alinhamento, criando ângulos distintos entre elas, e 

núcleos grandes. (B) Tecido miocárdico normal com miócitos ordenados e núcleos pequenos. C: 

*Artérias coronárias intramurais hipertrofiadas com hipertrofia da camada íntima e média. Modificada 

de Ho, 2010 e Braunwald, 2005. 
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Esta é a mais comum cardiopatia (ocorre 1:500 da população geral) transmitida 

geneticamente, e associada com morte súbita principalmente em jovens com menos 

de 35 anos
(13-16)

. A transmissão genética revela variabilidade da penetrância 

fenotípica, o que faz da heterogeneidade uma característica, e fica evidente na 

diversidade de espessamento das paredes ventriculares, nas idades de apresentação, 

nos sintomas mal definidos ou vagos que podem ocultar a moléstia por vários anos, 

retardando o diagnóstico até a média idade ou a terceira idade, quando o deterioro 

morfológico e funcional fica evidente.  

Os sintomas podem variar de assintomáticos a insuficiência cardíaca limitante 

com o sem congestão pulmonar e síncopes recorrentes ou angina. 

Um terço dos pacientes apresenta obstrução na via de saída do ventrículo 

esquerdo (VSVE) em repouso, em outro terço, a obstrução somente é evidenciada 

por manobras de estimulação e no outro terço dos pacientes não apresenta gradiente. 

A presença de obstrução significativa (> 30 mmHg em repouso ou > 50 mmHg 

provocado), na VSVE associada a sintomas, constitui um marcador independente de 

pior prognóstico
(17)

.  

Nos pacientes sintomáticos, o tratamento clínico medicamentoso, com 

betabloqueadores e antagonistas dos canais de cálcio, constituem a primeira opção. 

Entretanto, um grupo de pacientes (15-20%) se torna refratário ao tratamento ou não 

tolera a medicação e persiste em classe funcional III/IV pela NYHA (New York 

Heart Association). Nesse grupo de pacientes com CMH obstrutiva muito 

sintomática, tratamento de redução septal cirúrgica constituiu, durante 45 anos, o 

tratamento de eleição. Em 1995, surgiu uma nova opção terapêutica de redução 

septal percutânea pela injeção de álcool absoluto no primeiro ramo septal da artéria 

descendente anterior por meio de cateterismo, com o objetivo de provocar um infarto 

localizado no septo basal, promover redução imediata do gradiente intraventricular e 

iniciar um processo de remodelamento ventricular com redução progressiva da 

espessura do septo interventricular e melhora dos sintomas
(18)

. 

Houve, por parte da comunidade médica, um grande entusiasmo inicial com 

esta técnica, seguida de críticas quanto ao possível aumento de arritmias deletérias 

relacionadas ao local da escara produzida pelo álcool, que não foram confirmadas 

nos estudos subsequentes
(19)

. O interesse renovado na cardiomiopatia hipertrófica 
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permitiu a realização de grandes trabalhos com a inclusão de centenas de pacientes 

em diversos centros
(20-22)

. Mesmo assim, até hoje, não existem estudos randomizados 

comparando os tratamentos de redução septal cirúrgico e percutâneo, e poucos 

relatos de seguimento tardio da técnica percutânea de redução septal, o que nos 

motivou a abordar o tema. 

 

 

1.1  Epidemiologia 

 

A CMH é uma doença de abrangência global, com casos informados em mais 

de 50 países nos cinco continentes, e que afeta indivíduos de ambos os sexos
(23)

, de 

diferentes idades e etnias, e que, apesar da diversidade de apresentação, existem 

algumas semelhanças nas mutações genéticas causadoras da doença, no curso clínico 

e nas diversas expressões fenotípicas
(24)

.  

Sua prevalência, historicamente, é estimada em 1/500 da população geral, 

variando entre 0,16% a 0,26% em estudos populacionais realizados nos Estados 

Unidos (entre 13 comunidades de índios americanos)
(25)

, no Japão
(26)

, na China (em 

8.080 indivíduos em nove províncias) utilizando critérios ecocardiográficos
(27)

, e na 

Austrália, num estudo populacional em crianças em que encontraram uma 

prevalência de 0,39%
(28)

. 

No Brasil, com uma população beirando os 200 milhões de pessoas, existiriam 

aproximadamente 400.000 (quatrocentos mil) indivíduos afetados pela doença. A alta 

ocorrência relativa da CMH contrasta com o baixo reconhecimento na prática clínica, 

o que nos permite inferir que muitos pacientes permanecem sem diagnóstico ao 

longo de suas vidas. 

Esta doença complexa e heterogênea é única ao se apresentar a qualquer idade, 

desde o nascimento até adultos com idade avançada > 80 anos. Clinicamente, a 

maioria dos pacientes leva uma vida normal com poucas limitações. Entretanto, os 

pacientes sintomáticos podem evoluir a incapacidade física e psicológica devido à 

grande limitação com relação a seus afazeres diários
(23, 29, 30)

. 

Desde sua descrição, esta cardiopatia gerou controvérsias, primeiro com 

relação à denominação (mais de 75 termos foram utilizados para descrevê-la)
(31)

, e 
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segundo, com relação a sua fisiopatologia, em especial, sobre a existência e geração 

da obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo (VSVE) e do gradiente, 

principalmente na era prévia à evolução tecnológica de diagnósticos por imagem (14, 

32-34). Somente após o surgimento de novos métodos de diagnóstico, como o 

ecocardiograma, ficou evidente a natureza dinâmica da geração do gradiente na 

VSVE e da importância clínica deste achado no prognóstico da doença
(35)

. O 

ecocardiograma permitiu avaliar que a hipertrofia podia estar presente em qualquer 

segmento do septo interventricular e da parede livre do ventrículo esquerdo ou 

direito, entretanto, os segmentos hipertrofiados em maior proporção (77%) foram os 

segmentos basais do septo anterior e da parede livre contígua ao septo
(35)

 (Figura 2). 

A mortalidade varia entre 1 e 3% na população, e pode atingir até 6% em 

centros terciários de referência
(36)

. Houve um melhor entendimento sobre a história 

natural da cardiomiopatia hipertrófica nos últimos anos, com uma sobrevida quase 

semelhante ao da população geral nos pacientes assintomáticos, com uma 

mortalidade anual relativamente baixa de 1% ou pouco maior, mesmo em populações 

específicas referidas aos centros terciários, segundo trabalho realizado no Incor
7,33

. 

Atualmente, os pacientes com CMH, podem transformar um prognóstico outrora 

sombrio em uma doença mais amena e que, com os tratamentos contemporâneos, 

podem recuperar qualidade de vida e aspirar a uma existência mais longeva.  

 

 
FONTE: Paciente HRMG. 

Figura 2 - Ecocardiograma bidimensional. (A) Corte longitudinal paraesternal mostra hipertrofia 

importante do septo e discreta da parede posterior. (B) Corte transversal paraesternal, a hipertrofia 

compromete o septo basal e anterior, e não se estende para a parede inferior (linhas amarelas). 
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1.1.1  Características fisiopatológicas  

 

A fisiopatologia da cardiomiopatia hipertrófica é complexa e inclui diversos 

aspectos que serão abordados para uma melhor compreensão, como a função 

sistólica, a função diastólica, a obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo, a 

regurgitação mitral, a isquemia, e as alterações do sistema de condução e da função 

autonômica (que serão descritas junto com a descrição do eletrocardiograma). 

 

 

1.1.2  Função sistólica 

 

Desde os primeiros casos descritos de pacientes com CMH, foi encontrada uma 

função sistólica, expressada pela fração de ejeção, normal ou supranormal. 

Entretanto, com as novas técnicas de diagnóstico ecocardiográfico, como strain 

longitudinal, strain circunferencial, avaliação da rotação ou twist cardíaco, 

ecocardiograma tridimensional e Doppler tecidual, mostraram que existe uma 

heterogeneidade da contração regional e da função sistólica nesses pacientes
(37)

. 

Ganame et al.
(38)

 reforçaram esta ideia utilizando imagens da técnica de strain rate 

em crianças com CMH. Os autores perceberam que a deformação miocárdica 

sistólica estava reduzida significativamente nos pacientes e não era homogênea em 

todos os segmentos do miocárdio do ventrículo esquerdo, mesmo perante uma fração 

de ejeção normal ou supra normal, apontando a existência de um funcionamento 

deficiente e subclínico das miofibrilas.  

Quando a disfunção sistólica progride, pode evoluir para insuficiência cardíaca 

terminal com nefastas consequências clínicas. Num estudo italiano prospectivo sobre 

como os pacientes com CMH evoluem para insuficiência cardíaca (ICC) com um 

seguimento médio de 6 anos (entre 2 e 11 anos)
(22)

, os autores encontraram que 50 

(17%) dos 293 pacientes consecutivos avaliados com CMH evoluíram para 

insuficiência cardíaca congestiva progressiva, incluindo 18 pacientes falecidos ou 

transplantados. Os autores encontraram três diferentes perfis de pacientes que 

evoluíram para ICC: 1 - Os pacientes com disfunção sistólica terminal com FE baixa, 
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< 50%, em 15 (30%); 2 - Os que tinham obstrução em repouso na VSVE, em 11 

(20%); e 3 - Os que apresentavam formas não obstrutivas com função sistólica 

preservada em 24 (48%). Em geral, em 64% dos pacientes, a presença ou o 

aparecimento de fibrilação atrial contribuiu para a piora da ICC nos três grupos 

descritos. Pacientes com CMH, mesmo com fração de ejeção aparentemente normal, 

podem evoluir para ICC, o que constitui uma complicação importante
(39, 40)

.  

Foi avaliada a função sistólica em 88 pacientes com CMH tratados com 

redução septal por injeção de álcool no primeiro grande ramo septal. Fizeram-no 

avaliando o pico sistólico do strain longitudinal (PSSL) do septo basal e da parede 

lateral oposta utilizando o ecocardiograma com speckle tracking ou ecocardiograma 

bidimensional com strain, para acessar a deformidade miocárdica. Foram estudados 

antes e 12 ± 12 meses pós-RSP
(41)

. Observaram que o PSSL estava reduzido no pré 

em ambos segmentos e que não houve mudanças no septo basal no pós, mas houve 

melhora significativa do PSSL na parede lateral oposta. Concomitantemente, houve 

diminuição da espessura miocárdica do septo tratado e da parede lateral oposta com 

significância estatística, melhora da capacidade ao exercício e na classe funcional.
(41)

 

O speckle tracking ecocardiográfico permitiu acessar e quantificar a deformidade 

miocárdica regional. Ao diminuir o gradiente na VSVE após o tratamento com RSP, 

houve redução da pós-carga do ventrículo esquerdo e melhora da função sistólica 

lateral.  

 

 

1.1.3  Função diastólica 

 

Os pacientes com CMH apresentam dispneia como o principal sintoma. A 

dispneia pode ser causada por disfunção sistólica por insuficiência cardíaca 

congestiva (ICC), ou por elevação da pressão de enchimento diastólico devido à 

disfunção diastólica. Como a função sistólica global geralmente está preservada 

nesses pacientes, a dispneia, na maioria dos casos, é produto da disfunção diastólica.  

A função diastólica compreende dois momentos diferentes desde o ponto de 

vista fisiopatológico: diástole ativa que inclui: a) relaxamento isovolumétrico e b) 
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enchimento ventricular rápido precoce; e diástole passiva que inclui: c) enchimento 

lento tardio e d) contribuição atrial
(42)

.  

Nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, a primeira fase da diástole, que 

é um processo ativo, consome energia relacionada ao relaxamento e à propriedade 

inotrópica do miocárdio dependente do cálcio intracelular; a segunda fase da diástole 

é passiva, e relacionada à estrutura da parede ventricular, à hipertrofia, à disposição 

das miofibrilas e à fibrose interesticial. Encontramos alteração da função diastólica 

precocemente
(43)

, e se manifesta por alteração no enchimento diastólico do ventrículo 

esquerdo, diminuição da complacência e do relaxamento ventricular, sendo esta 

última a alteração mais importante de disfunção diastólica na CMH, presente em 

90% dos pacientes sintomáticos
(44, 45)

. Estes achados estão relacionados ao desarranjo 

miofibrilar, à hipertrofia dos miócitos, ao metabolismo celular do cálcio alterado e à 

disposição espacial anárquica dos filamentos
(46)

.  

Existe correlação entre o comprometimento da função e o aumento das 

pressões de enchimento diastólicas do ventrículo esquerdo. O aumento da rigidez é 

causado por alterações estruturais encontradas na cardiomiopatia hipertrófica, como 

a hipertrofia, o desarranjo das fibras musculares, a fibrose intersticial e perivascular, 

e o aumento do colágeno, que, nestes pacientes, é oito vezes maior que nos 

indivíduos normais
(10)

, e impedem o aumento do volume sistólico e gasto cardíaco 

com o exercício. 

Em estudo recente
(47)

, a função diastólica foi avaliada em crianças com 

cardiomiopatia hipertrófica, dilatada e restritiva, e comparadas a um grupo controle. 

Avaliaram a função diastólica em 175 pacientes, e encontraram dificuldade para 

diagnosticar disfunção diastólica seguindo as diretrizes atuais. Em apenas 14% dos 

pacientes com CMH, foi diagnosticada a alteração diastólica, e em nenhum paciente 

com cardiomiopatia dilatada ou restritiva, sendo que, em 50% deles, existiam 

evidências de aumento da pressão de enchimento diastólico. O diagnóstico correto da 

disfunção diastólica permanece um ponto desafiador. 

A disfunção diastólica se caracteriza por aumento da pressão de enchimento 

ventricular que se manifestaria com sintomas de dispneia que pode estar presente ao 

exercício (disfunção latente), ou se apresentar em repouso (disfunção manifesta). 
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1.1.4 Gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo e insuficiência mitral 

 

Nos pacientes com CMH, a obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo 

(VSVE) está presente em, aproximadamente, 70% dos casos, sendo um terço 

detectado em repouso;
(17, 23, 28)

 um terço provocado com estímulos, como a manobra 

de Valsalva, exercício físico ou medicamentos, e um terço não apresenta gradiente 

intraventricular em repouso ou apresenta um gradiente < 30 mmHg, mesmo 

provocado com estímulo para evidenciá-lo.
(17, 48)

  

A obstrução dinâmica da VSVE é resultado de uma combinação de fatores. O 

septo interventricular hipertrofiado e abaulado sobre a via de saída do ventrículo 

esquerdo; e a disposição alterada dos músculos papilares hipertrofiados, somada às 

forças geradas pelo aumento de velocidade do sangue ao passar pela VSVE 

estreitada, criam condições hemodinâmicas que puxam o folheto anterior da valva 

mitral contra o septo interventricular. Esse fenômeno de sucção do folheto mitral é 

conhecido, ecocardiograficamente, como movimento anterior sistólica da valva 

mitral (MAS) (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Paciente do Protocolo de Estudo 

Figura 3 - (A) Observamos no ecocardiograma modo “M” a presença de MAS da valva mitral 

elongada que pode provocar como observado em (B) insuficiência mitral moderada ao sugar o folheto 

contra o septo hipertrofiado, provocando fluxo turbulento na VSVE com gradiente elevado. MAS = 

Movimento Anterior Sistólico da Valva Mitral. VSVE = Via de Saída do Ventrículo Esquerdo. 

 

A B 
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Quanto mais tempo o folheto fica aderido ao septo interventricular durante a 

sístole, maior o grau de obstrução, maior o gradiente gerado e maior a insuficiência 

mitral produzida. O MAS provoca, ao mesmo tempo, diferença de pressão 

intraventricular por empecilho mecânico ao fluxo, e incompetência da valva mitral 

pela deformidade que se produz no folheto ao sofrer influência das forças 

hemodinâmicas
(17, 49)

. Ao provocar uma obstrução ao fluxo, as pressões 

intracavitárias se elevam, e podem induzir a isquemia ao aumentar a demanda de 

oxigênio e diminuir a pressão de perfusão coronária. A sobrecarga que é imposta ao 

ventrículo pode afetar a capacidade de enchimento e relaxamento desse durante a 

diástole diminuindo o débito cardíaco. A presença de obstrução em repouso nos 

pacientes com CMH sintomáticos é um marcador independente de pior 

prognóstico
(50, 51)

.  

O limiar para indicar intervenção cirúrgica ou percutânea nos pacientes com 

CMH obstrutiva muito sintomáticos é um gradiente igual ou superior a 30 mmHg em 

repouso e 50 mmHg provocado por manobras como a de Valsalva
(36)

 em pacientes 

refratários ao tratamento clínico. A diminuição ou remoção da obstrução na VSVE 

por cirurgia de miectomia está associada a uma sobrevida equivalente à população 

geral e maior que dos pacientes com CMH obstrutiva não operados
(52)

. 

Devido à natureza dinâmica de geração do gradiente, o ecocardiograma nem 

sempre consegue registrá-lo em repouso e a introdução do ecocardiograma de 

esforço (estresse eco) com bicicleta ergométrica ou esteira ergométrica contribuiu 

para evidenciar sua presença, e avaliar a magnitude da obstrução e sua influência nos 

sintomas
(53)

, corroborando os trabalhos que mostraram uma relação entre o grau de 

obstrução e o prognóstico da CMH
(54)

. Variações na contratilidade e no enchimento 

ventricular alteram a obstrução dinâmica da VSVE
(55)

. A manobra de Valsalva, 

exercício físico, tosse, posição ereta e hiperventilação aumentam a obstrução e, por 

vezes, aumentam o gradiente na VSVE e a intensidade do sopro. Por outro lado, 

qualquer fator que aumente a pós-carga, como exercício isométrico e posição de 

cócoras ou diminuição da contratilidade, reduzem a obstrução e, eventualmente, o 

gradiente e o sopro na VSVE
(56)

. Importantes variações na magnitude do gradiente 

num indivíduo são encontradas no mesmo dia, e dos sintomas que aumentam no 

período pós-prandial, dependendo da quantidade de alimento ingerida, e da qualidade 



1 Introdução  13 

como a ingestão de álcool, por exemplo
(57)

. O aumento de frequência cardíaca 

provoca um aumento do gradiente ao fechar progressivamente o funil na VSVE.  

A diminuição da obstrução na VSVE por cirurgia de miectomia
(52)

 provoca 

uma melhora dos sintomas e da sobrevida. Esta afirmação está fundamentada no 

trabalho realizado entre 1983 e 2001 com 1.337 pacientes portadores de CMH, 

divididos em três grupos: 1) 289 pacientes com CMH obstrutiva operados por 

miectomia, 2) 228 pacientes com CMH obstrutivos não operados em tratamento 

clínico e 3) 840 pacientes com CMH não obstrutiva. Todos os pacientes tiveram um 

seguimento médio de 6 ± 6 anos
(52)

. A sobrevida dos pacientes operados por 

miectomia foi de 98%, 96%, e 83% para 1; 5; 10 anos de seguimento, 

respectivamente, e semelhante ao da população geral dos Estados Unidos pareadas 

para sexo e idade com p=0,2 e a dos pacientes com CMH não obstrutiva p=0,8. A 

sobrevida dos pacientes operados foi significativamente superior para todas as causas 

de mortalidade, do que a sobrevida dos pacientes com obstrução não operados, (98%, 

96% e 83% vs. 90%, 79%, e 61%, respectivamente, p=0,001) para os mesmos anos 

de seguimento. Na análise multivariada, a miectomia foi um fator independente de 

sobrevida dos pacientes (chance de risco 0,43; p=0,001).  

Determinar a presença de obstrução na CMH em repouso é muito importante 

porque apresentam maior risco de insuficiência cardíaca progressiva grave, óbito por 

ICC ou AVE, se comparados aos pacientes que não tem obstrução, e também porque 

a maioria dos tratamentos clínico ou de redução septal é mais eficaz nos pacientes 

com obstrução
(58)

 (Gráfico 1). A redução septal percutânea (RSP)
(18)

 por injeção de 

álcool no primeiro grande ramo septal, nos pacientes com CMH, permitiu a redução 

do gradiente intraventricular e trouxe uma melhora no enchimento ventricular 

diastólico, diminuição das pressões atriais médias,
(50)

 melhora no relaxamento 

ventricular, aumento lento e menor da pressão diastólica do ventrículo esquerdo, e 

uma melhora da complacência ventricular e, fundamentalmente, dos sintomas.  
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Gráfico 1 - (A) Pacientes com obstrução apresentaram uma pior evolução com relação a maior risco 

de insuficiência cardíaca progressiva, classe funcional III e IV e óbito, que os pacientes sem 

obstrução. (B) A eliminação do gradiente nos pacientes tratados com miectomia está associada a uma 

sobrevida tardia similar à esperada na população geral dos EUA e significativamente superior aos 

pacientes com CMH obstrutiva sintomática, não operados. Reproduzida de Ommen et al., com 

permissão do editor, Copyright Massachusetts Medical Society de (N Engl J Med 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.5   Isquemia 

 

As alterações morfológicas das artérias coronárias intramurais representam o 

substrato morfológico da disfunção microvascular na CMH. A consequência 

funcional dessas alterações é uma resposta atenuada da reserva de fluxo miocárdico 

durante o esforço. Muitos pacientes apresentam sintomas decorrentes da isquemia 

miocárdica provocada pelo desbalanço entre a demanda de oxigênio aumentada pela 

hipertrofia miocárdica e a oferta de oxigênio diminuída. Os pacientes apresentam 

fluxo prejudicado pelo estreitamento da luz do vaso ocasionado por espessamento 

(hipertrofia) da parede arteriolar. O fluxo coronariano também está diminuído porque 
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existem frequentes pontes miocárdicas e arteríolas intramurais anormais que 

provocam grande desequilíbrio da oferta de oxigênio.
(59-61)

 

Para determinar a prevalência e extensão do comprometimento das artérias 

coronárias intramurais anormais nos pacientes com CMH, foi realizado um estudo 

histopatológico de tecido miocárdio obtido por necropsia de 48 pacientes com CMH, 

sem doença coronária, e foi comparado com amostras de 68 pacientes sem CMH
(62)

. 

O estudo mostrou que, nos pacientes com CMH, as artérias coronárias intramurais 

apresentavam um espessamento da parede do vaso e uma diminuição do diâmetro do 

lúmen arterial. O espessamento da parede do vaso se devia à proliferação dos 

componentes da camada média ou íntima ou ambas, das células do músculo liso e de 

acúmulo anormal de colágeno, que é muito maior nos pacientes com CMH. A 

prevalência desse achado foi muito grande, e vasos anormais intramurais foram 

encontrados em 40/48 (83%) dos pacientes com CMH, significativamente diferente 

dos 6 pacientes (8,8%) com artérias anormais no grupo controle (p = < 0,001). A 

alteração morfológica das artérias coronárias intramurais foi 20 vezes mais frequente 

em pacientes com CMH que no grupo controle e poderia representar um componente 

importante no mecanismo de isquemia
(62, 63)

. O remodelamento das artérias 

coronárias intramurais leva a uma redução da luz do vaso e a uma incapacidade de 

resposta vasodilatadora apropriada aos estímulos físicos ou farmacológicos. Essa 

disfunção microvascular pode ser observada na maioria dos pacientes com CMH
(64)

. 

Isquemia miocárdica regional pode ser desencadeada por exercício, aumento da 

frequência cardíaca, ou arritmias em segmentos miocárdicos com incapacidade para 

se adaptar a diferentes requerimentos de oxigênio. A disfunção microvascular 

provoca hipoperfusão miocárdica ao apresentar uma resposta deficiente da 

capacidade vasodilatadora (reserva) dos vasos
(65)

. A cintilografia do miocárdio com 

dipiridamol é considerado o método de eleição para avaliar a perfusão global e 

regional do miocárdio, e a ressonância magnética adiciona informações com a 

técnica de realce tardio por gadolínio, mostrando a substituição do tecido das áreas 

com isquemia e necrose, por fibrose. A fibrose inclui a fibrose intersticial e a fibrose 

de substituição (cicatriz)
(59, 66)

. Uma resposta truncada da vasodilatação após infusão 

de dipiridamol em pacientes com CMH na ausência de estenose coronária evidencia 

a disfunção microvascular
(67)

.  
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Estudos utilizando modalidades de imagem contemporâneas (tomografia por 

emissão de positrones-PET
(68)

 e ressonância magnética cardiovascular (RMC) 

permitiram avançar no entendimento da importância da isquemia miocárdica na 

evolução clínica dos pacientes com CMH
(69)

. A disfunção microvascular produz uma 

resposta vasodilatadora deficiente que provoca isquemia e pode levar à disfunção 

cardíaca e fibrose
(69)

.  

A magnitude da disfunção constitui um poderoso preditor independente de 

mortalidade cardiovascular. A ressonância magnética por estresse e realce tardio com 

gadolínio também mostraram que o fluxo miocárdico está reduzido nos segmentos de 

maior espessura da parede do VE e nos locais com maior fibrose
(35)

. Paciente com 

CMH e isquemia podem apresentar sintomas de angina e dispneia, como no exemplo 

mostrado por Tomé-Esteban
(61)

 num jovem com quadro acelerado de deterioração 

clínica e hemodinâmica do coração que o levou ao transplante cardíaco. No coração 

explantado, foram observadas extensas áreas de necrose e fibrose miocárdica sem 

doença coronária, que explicariam os sintomas progressivos nesse jovem. 

Os pacientes adultos com CMH podem desenvolver insuficiência coronária 

(ICO) concomitante por aterosclerose. Os informes de prevalência desta associação 

variam e são escassos, porém os adultos com CMH podem apresentar insuficiência 

coronária juntamente com a cardiomiopatia em até 20% dos pacientes
(70)

. Um estudo 

com pacientes com CMH e doença coronária
(71)

 mostrou que esta associação 

apresentava pior prognóstico e maior mortalidade quando comparados aos pacientes 

com CMH sem coronariopatia ou com coronariopatia não obstrutiva, apesar de 

ambos grupos apresentarem função ventricular normal e a maioria dos pacientes ter 

lesão coronária uniarterial. O maior risco de morrer entre os pacientes com CMH e 

ICO deriva do aumento da mortalidade total, que foi de 6,6%, e de morte súbita, de 

2,1% ao ano. O achado de doença coronária grave em pacientes com CMH está 

associado a menor sobrevida total, menor sobrevida devido a óbito cardíaco e menor 

sobrevida devido à morte súbita, o que constitui um fator prognóstico importante na 

avaliação dos pacientes com CMH. 
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1.2  Genética 

 

 

A causa primária responsável pelo desenvolvimento da hipertrofia miofibrilar e 

o desarranjo das fibras é genética. A CMH foi uma das primeiras doenças cardíacas a 

ser atribuída à mutação genética
(72)

, e, hoje, é possível identificar estas alterações em 

aproximadamente 50% dos pacientes
(73)

.  

A transmissão da herança genética se realiza de forma autossômica dominante, 

que significa que o alelo anormal (que se encontra em autossomos e cromossomos 

não determinantes do sexo) de pelo menos um dos pais pode ser herdado pelos filhos. 

As mutações patogênicas que causam a hipertrofia miocárdica são transmitidas por 

um dos afetados aos filhos, que apresentam 50% de chances de herdar o risco de 

desenvolver a doença e esta é a mais comum forma de herança Mendeliana. As 

mutações se caracterizam por penetração incompleta que determina variabilidade de 

expressão clínica
(74)

, mas a penetrância também está relacionada, com a idade e nas 

crianças a manifestação fenotípica é menor; nos afetados, entre os 10 e 24 anos, a 

prevalência é próxima a 55%, dos 30 a 49 anos, a prevalência é de 75% e, acima de 

50 anos, 95%
(75)

. 

No final dos anos oitenta, foi descoberta a primeira mutação que comprometia 

o gene MYH7 que codificava a beta-miosina de cadeia pesada dos cardiomiócitos
(76, 

77)
. Desde então, centenas de mutações (1.500 mutações) em, ao menos, 23 genes que 

codificam diversas proteínas do sarcômero, do disco Z e do transporte de cálcio, 

foram identificadas. Essas alterações incluem as mutações da cadeia pesada da β 

miosina (MYH7)(72), moduladores (MYL2), miosina de cadeia leve (MYL3),
(78, 79)

 

proteína C de ligação da miosina (MYBPC3)
(80, 81)

 troponina cardíaca T (TNNT2), 

alfa tropomiosina (TPM1),
(82)

 troponina cardíaca I (TNNI3),
(83)

 troponina cardíaca C 

(TNNC1)
(84)

 e actina (ACTC)
(85, 86)

. 

Somente 11 dos 23 genes tiveram estudos de validação com estudos de 

cossegregação e análise de linhagem, e desses, as alterações de 2 genes (MYH7 e 

MBYPC3), que codificam os genes da cadeia pesada da β miosina e da proteína C de 

ligação a miosina cardíaca
(87)

, explicam três quartos de todos os casos clínicos de 

CMH, nos quais a mutação subjacente foi identificada. As mutações nas proteínas 
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dos filamentos finos explicariam somente 10% dos casos de CMH. Outras mutações 

de diversos genes informadas em publicações raramente são observadas em estudos 

de coorte. Para ter uma ideia da complexidade genética, a maioria das mutações 

(90%) é missence, ou seja, mutações pontuais, únicas e exclusivas de cada família
(24, 

77, 88)
. 

Os pacientes podem ter duas ou mais mutações independentes e concomitantes 

em 5% dos casos
(89)

, e até três mutações nas proteínas do sarcômero em 0,8%
(90)

. 

Acredita-se que estes pacientes que carregam dupla ou tripla mutação apresentam 

sintomas mais precocemente e com uma evolução da doença mais grave
(91)

. 

Entretanto, esta associação não é uma regra. Num estudo, foram analisadas 488 

pacientes com CMH, 4 pacientes tinham três mutações concomitantes
(90, 92, 93)

, e 

desses, 3 pacientes exibiam uma forma progressiva e fenotipicamente grave da 

doença, contudo, um paciente teve uma evolução benigna. Tal discrepância sugere 

que certas variantes de DNA podem não ser a causa da doença, mas exercer um 

efeito modulador nesse indivíduo e, ao se associar a outras mutações, influências do 

meio ambiente e características clínicas individuais, manifesta-se a doença
(89, 94, 95)

. 

Ainda não se conhece como o estímulo genético sinaliza o desenvolvimento 

específico de cada fenótipo. Mutações num mesmo gene podem causar várias 

cardiomiopatias; mutações dentro do gene da troponina “T” (TNNT2) podem resultar 

em cardiomiopatia hipertrófica
(80)

, cardiomiopatia dilatada
(96)

, cardiomiopatia 

restritiva
(97)

, e miocárdio não compactado
(98)

, e revelam a complexidade da 

correlação do genótipo com o fenótipo e heterogeneidade das manifestações 

fenotípicas.
(99)

 

Houve uma melhora dos testes genéticos em CMH, que após duas décadas de 

estudos em laboratórios, transferiram-se à beira do leito. Diversas corporações 

oferecem testes diagnósticos para, ao menos, 8 genes mais comuns relacionados a 

miofibrilas em CMH, e em breve poderão ampliar o número de genes testados
(100)

. 

No Brasil, foi realizado um estudo inédito com o objetivo de determinar o 

perfil genético dos pacientes brasileiros portadores de CMH e tentar correlacionar o 

genótipo com o fenótipo
(101)

. Entre os 268 pacientes com CMH diagnosticada 

incluídos no estudo, foi identificada uma mutação patogênica em 131 pacientes 

(48,8%). Das mutações encontradas, 78 (59,5%) estavam no gene MYH7, 50 
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(38,2%) no gene MYBPC3 e 3 (2,3%) no gene TNNT2, que foram os três genes 

testados no estudo. Foram identificadas 69 mutações diferentes, 24 delas ainda não 

descritas. Os pacientes carregadores de mutações eram mais jovens e, no Holter de 

24h, tinham frequência cardíaca mais elevada e maior incidência de taquicardia 

ventricular não sustentada se comparados aos pacientes sem mutações. Pacientes 

com mutações no gene MYH7 tinham átrios de tamanho maior e apresentavam 

proporção maior de fibrilação atrial que os carregadores de mutações no gene 

MYBPC3. Os autores concluíram que a presença de mutação em um dos genes 

sugeria pior prognóstico e que mutações no gene MYH7 também estavam 

relacionadas a um prognóstico adverso diferente do encontrado na literatura
(101)

.  

Entretanto, é necessária cautela na interpretação da bagagem genética de cada 

paciente, e das implicações clínicas e psicológicas destas descobertas. Os testes são 

realizados tanto para diagnóstico como para avaliação de risco
(74)

. Os testes 

diagnósticos podem confirmar a doença ou excluir potenciais doentes. Contudo, 

existem limitações para os testes prognósticos devido ao baixo poder preditivo 

negativo dos mesmos. Um teste negativo em pacientes com manifestações da doença 

não exclui a CMH, e um teste positivo não quer dizer que esse indivíduo deva, 

necessariamente, desenvolver a doença
(102)

. Os testes genéticos para predizer o risco 

de morte súbita são ainda mais controversos
(103)

. 

O consenso sobre o diagnóstico e tratamento da cardiomiopatia hipertrófica, 

publicado em dezembro de 2011
(36, 104)

, estabeleceu que testes genéticos para 

avaliação de herança familiar e aconselhamento genético devem fazer parte da 

abordagem dos pacientes com CMH (Classe I - Nível de evidência: B). A realização 

de triagem clínica em parentes de primeiro grau com CMH com ou sem testes 

genéticos é recomendado com nível de evidência: B. Na abordagem dos testes 

genéticos para identificar os pacientes com risco de morte súbita, é incerto e, ainda, 

não são recomendados rotineiramente. Classe IIb - Nível de evidência: C. 

À medida que mais famílias realizem testes genéticos para CMH, nasce uma 

população de jovens pré-clínicos (geneticamente positivos, fenotipicamente 

negativos), estes indivíduos aparentemente saudáveis carregam uma variante 

causadora de CMH familiar, embora não tenham evidências de hipertrofia, e devem 

ser acompanhados clinicamente, desde que exista uma chance de apresentar 
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evidência da doença na idade adulta
(105)

. Os testes genéticos também permitem 

diferenciar as fenocópias que são desordenes semelhantes a CMH provocados por 

diferentes causas. Várias cardiomiopatias genéticas e doenças metabólicas podem 

apresentar-se com hipertrofia e imitar CMH, diferenciar essas fenocópias é 

importante porque apresentam padrão hereditário diferente, assim como história 

natural e tratamento
(106, 107)

.  

O progresso no campo da genética na cardiomiopatia hipertrófica foi e está 

sendo extraordinário. A utilização de tecnologias de alta capacidade de 

sequenciamento genético, as bases genômicas e os biomarcadores permitiram, no 

futuro, caracterizar a doença de um paciente individual com impacto na prevenção, 

no diagnóstico e no tratamento da cardiomiopatia hipertrófica
(108)

. 

 

 

1.3  Diagnóstico clínico e métodos não invasivos 

 

 

1.3.1 Clínica 

 

Embora a prevalência da CMH seja moderada (1/500 da população geral), o 

reconhecimento e o diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica estão aquém do 

esperado na prática clínica, sugerindo que muitos pacientes portadores da doença não 

são identificados
(109)

. Os momentos na evolução da doença em que os pacientes são 

diagnosticados incluem a consulta médica por sintomas, achados em exames de 

rotina ou triagem escolar para esporte (sopro, alterações no ECG), porque ocorreu 

um evento (síncope, fibrilação atrial, outras arritmias ou parada cardíaca); durante 

um rastreamento familiar de CMH e durante a evolução de outras doenças (doença 

coronária ou congênita)
(110)

.  

Podem apresentar um exame físico absolutamente normal ou revelar na 

palpação do tórax, um duplo impulso apical, e, por vezes, frêmito paraesternal e 

supraesternal (foco aórtico acessório); ao auscultar os focos cardíacos, podemos 

constatar sopro sistólico paraesternal rude e presença de quarta bulha, somado ao 

sopro diastólico suave na línea axilar anterior e no nível da região apical.  



1 Introdução  21 

A queixa mais frequente dos pacientes é dispneia e cansaço progressivo, que 

pode estar ou não acompanhada de angina aos esforços. Pobre tolerância ao esforço 

que desencadeia hipotensão em casos mais graves e síncope. Tontura e 

obscurecimento da visão acompanhada por taquicardias ou bradicardias. Os 

pacientes são obrigados a diminuir, paulatinamente, seus afazeres, podendo evoluir 

para a incapacidade física funcional. Estes sinais são, mais frequentemente, 

encontrados nos pacientes que apresentam obstrução na VSVE.
(111-113)

 

A dispneia de esforço expressa a limitação do débito cardíaco de acompanhar a 

demanda ao encontrar um volume diastólico final baixo provocado por um ventrículo 

esquerdo pouco complacente e com disfunção diastólica. As alterações diastólicas 

provocam elevação da pressão pulmonar e isquemia miocárdica (equivalente 

anginoso). A angina, nesses pacientes sem coronariopatia aterosclerótica, se 

apresenta no esforço provocado pela disfunção da microcirculação coronária para 

perfundir o miocárdio hipertrofiado, num ventrículo com pressões sistólicas elevadas 

e demanda de oxigênio aumentada.
(114)

 

Os pacientes refratários ao tratamento clínico que evoluem para insuficiência 

cardíaca incapacitante em classe funcional III – IV pela NYHA (New York Heart 

Association), representam entre 10 a 20% dos pacientes
(23, 36, 104)

. A limitação 

funcional pode evoluir a diferentes ritmos, porém, de forma gradual e progressiva, 

alternando períodos de relativa estabilidade com variações importantes, inclusive 

durante um mesmo dia
(115)

. No sexo feminino, a magnitude dos sintomas são mais 

exuberantes e se apresentam mais tardiamente que nos homens e na forma de CMH 

obstrutiva
(23)

.  

 

 

1.3.1.1 Eletrocardiograma e eletrocardiograma dinâmico – Holter 24h 

 

Todos os pacientes com suspeita de CMH devem realizar um 

eletrocardiograma (ECG) para documentar as possíveis anormalidades encontradas. 

A maioria dos pacientes apresenta um ECG anormal (Figura 4), entretanto, em 5-

10% dos casos o ECG pode ser normal, mesmo perante a doença
(21)

. 
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A sobrecarga ventricular esquerda está presente no ECG de 12 derivações em 

70% a 80% dos casos. Nos pacientes com CMH, que fizeram um estudo 

eletrofisiológico, mais de 80% tinham alguma alteração do sistema de condução com 

o intervalo H-V prolongado
(116)

.  

Ondas Q anormais simulando infarto podem ser observadas em 25% dos casos 

e em qualquer derivação. Na forma apical da cardiomiopatia hipertrófica, alterações 

da repolarização com ondas T gigantes ( > 10 mm) e simetricamente invertidas nas 

derivações precordiais (principalmente V4 e V5) constituem um padrão 

eletrocardiográfico característico
(117)

.  

O ritmo predominante nos pacientes com CMH é sinusal, contudo, na 

monitorização com ECG dinâmico e ambulatorial, foi observada elevada frequência 

de taquicardia supraventricular (46%), extrassístoles ventriculares isoladas (43%), 

taquicardia ventricular não sustentada (20 - 26%), geralmente com poucos 

complexos (entre 3 e 5), e assintomática
(118, 119)

, e fibrilação atrial em até 25% a 30% 

na população mais idosa, que pode ser paroxística ou não paroxística, sendo a 

paroxística mais grave. A fibrilação atrial nos pacientes com CMH constitui uma 

complicação importante, já que apresenta alto risco de eventos trombóticos nesses 

pacientes
(120)

. Síndromes de pré-excitação ventricular, nesses pacientes com 

fibrilação atrial, podem apresentar uma rápida resposta ventricular e 

comprometimento clínico que pode levar à morte súbita
(121)

. 
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FONTE: Paciente MFM – 47 anos do Protocolo de Estudo. 

Figura 4 - Ritmo sinusal – FC 67 bpm – sobrecarga ventricular sistólica (strain pattern) e depressão 

do segmento ST com inversão da onda T em derivações esquerdas. 

 

O ECG é útil em identificar parentes sem hipertrofia no ecocardiograma, 

porém, com alterações elétricas como sobrecarga ventricular esquerda, Wolff – 

Parkinson – White ou fenocópias de CMH
(122)

. As alterações elétricas encontradas no 

ECG em 75% a 95% dos pacientes com CMH não se correlacionam com a gravidade 

dos sintomas ou da hipertrofia ventricular
(21, 123)

. 

O eletrocardiograma dinâmico é conhecido como Holter 24h em homenagem a 

quem desenvolveu esta técnica a partir de 1961. Os primeiros esforços de Norman J. 

Holter e Dr. Glasscock resultaram em um transmissor de rádio e um dispositivo 

receptor que exigia a mesma quantidade de tempo de análise que o tempo de 

gravação, e era muito grande e pesado. Posteriormente, Bruce Del Mar e Holter se 

uniram para desenvolver e produzir um aparelho menor e mais leve, o 

"Electrocardiocorder
®

". Também se esforçaram para desenvolver uma técnica de 

revisão de alta velocidade que permitisse interpretar os ECGs de 24 ou mais horas 

armazenadas em fita magnética de forma mais rápida
(124-126)

.  

O primeiro dispositivo comercial fabricado em 1962 por Del Mar Avionics 

Engenharia foi muito mais leve e mais fácil de ser instalado. Hoje, o sistema Holter 
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24h é um registro eletrocardiográfico ambulatorial contínuo do ritmo e da frequência 

cardíaca, como ocorre num eletrocardiograma de superfície, durante o período de 24 

horas, em três canais. Detecta alterações do ritmo cardíaco durante as atividades 

diárias e permite correlacionar os sintomas referenciados pelo paciente com eventos 

eletrocardiográficos registrados de acordo com as horas.  

Nos pacientes com CMH, foi utilizado o eletrocardiograma dinâmico em um 

trabalho para estudar a associação entre arritmias ventriculares potencialmente 

malignas e o grau de hipertrofia ventricular
(127)

. O estudo mostrou que a ocorrência 

de arritmias ventriculares estava associada, na CMH, ao grau de hipertrofia 

ventricular determinado pela espessura parietal máxima e o índice de massa no 

ecocardiograma, quanto maior a hipertrofia maior a quantidade de arritmias 

apresentadas.  

Em outro trabalho utilizando eletrocardiografia dinâmica em 699 pacientes 

consecutivos
(20)

 com CMH que foram encaminhados para cirurgia de miectomia e 

com seguimento médio de 6,2 ± 3 anos, o objetivo primário composto foi óbito, 

choque apropriado do desfibrilador, ressuscitado de morte súbita, acidente vascular 

encefálico documentado e internação por insuficiência cardíaca. Houve eventos 

relacionados aos objetivos compostos em 86 (12%) pacientes, analisados aos 30 dias, 

1 ano e 2 anos com taxas de frequências de 0,7%, 2,8% e 4,7% respectivamente. 

Com relação aos eventos (óbito, choque do desfibrilador, ressuscitado de morte 

súbita) foi de 0% aos 30 dias, 1,5% após 1 ano e 3% aos 2 anos. A análise 

multivariada identificou a fibrilação atrial e maior idade dos pacientes como os 

preditores independentes na evolução tardia de desfechos compostos, ambos 

significativos com valor de p = < 0,001
(20)

. 

A cardiomiopatia hipertrófica é a causa mais comum de morte súbita, 

principalmente entre jovens atletas
(128, 129)

. A morte súbita em atletas é rara, porém 

revestida de trágica visibilidade pelos meios de comunicação, a incidência na Itália 

foi 3.6/100,000 por ano
(130)

 e, nos Estados Unidos da América, num estudo 

transversal, foi de 2.3 a 4.4/100,000 por ano
(131)

. As causas apontadas para morte 

súbita em atletas variou com a idade, nos maiores de 35 anos, a doença coronária 

aterosclerótica foi a responsável em 80% dos casos, entretanto, nos mais jovens, 

doenças congênitas, como a CMH e o ventrículo direito arritmogênico, foram as 
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responsáveis
(132)

. O´Mahony et al. avaliaram quais eram as causas (triggers) 

desencadeadoras de arritmias ventriculares que pudessem levar à morte súbita em 

pacientes com CMH que implantaram CDI. De um universo de 230 pacientes, a 

indicação do CDI foi para prevenção primária em 97% e 51% dos CDI tinha a 

função de terapia antitaquicardia prévia à deflagração do choque, nos outros 

aparelhos, deflagrava diretamente o choque. A terapia antitaquicardia do CDI 

consiste em sobre-estimulação prévia à deflagração de choques para reversão de 

taquicardia ventriculares. Os CDIs foram interrogados com relação aos eventos e 

analisados por dois investigadores independentes que observaram 56 arritmias 

ventriculares (39 tratadas com terapia antitaquicardia e 17 com choques). 

Taquicardia ventricular monomórfica foi a responsável em 86% dos casos, seguida 

de fibrilação ou flutter ventricular em 9% e taquicardia ventricular polimórfica em 

5% (P < 0,0001). O ritmo prévio ao início da arritmia era sinusal em 67% dos 

pacientes, de fibrilação atrial em 19% e de marcapasso ventricular em 15%. As 

arritmias foram desencadeadas por extrassístoles ventriculares em 72%, com 

acoplamento tardio em 84%, e uma sequência de extrassístoles de início curto longo 

curto característica em 2% e de início súbito sem deflagradores em 26%. Foram, em 

sua maioria, tratados com terapia antitaquicardia, que não diminuiu o número de 

choques aplicados. As arritmias ocorreram, mais frequentemente, ao meio-dia e em 

20% entre as 23h e 7h, diferente do encontrado em doença coronária, que são mais 

frequentes no final da noite. Em outro trabalho avaliando 1.511 pacientes 

consecutivos com CMH, 205 (14%) pacientes tiveram síncope, 153 sem causa 

aparente e 53 de origem neurológica
(133)

. Durante o seguimento de 5,6 ± 5,2 anos, 74 

pacientes morreram e, na análise multivariada, a presença de síncope inexplicável, há 

menos de 6 meses prévio do evento, apresentou um risco maior de morte súbita 

comparada aos que não tiveram síncope.  

 

 

1.3.1.2 Ecocardiograma e avaliação dos fluxos cardíacos por color Doppler, 

Doppler pulsado e contínuo  

 

O ecocardiograma constitui o principal método diagnóstico
(134)

, e as 

modalidades ecocardiográficas bidimensional (2D), o ecocardiograma modo M, e o 
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Doppler ecocardiográfico são a chave do diagnóstico não invasivo da CMH. Em 

conjunto, elas permitem acessar a anatomia, a morfologia, as alterações estruturais e 

as alterações hemodinâmicas. Observamos a hipertrofia predominante do septo 

interventricular e parede livre do ventrículo esquerdo, que pode variar de leve, com 

espessura 13 a 15 mm, a importante, com espessura superior a 30 mm
(135)

. O estudo 

ecocardiográfico serve para estabelecer o diagnóstico, a localização, a extensão e a 

magnitude da hipertrofia. Os achados típicos da CMH incluem a hipertrofia do septo 

interventricular, movimento anterior sistólico da valva mitral (MAS), cavidade 

ventricular pequena, entalhe mesossistólico com fechamento prematuro da valva 

aórtica quando existe gradiente importante na via de saída do ventrículo esquerdo 

(VSVE). O septo interventricular pode apresentar diversas morfologias com 

curvaturas reversa, neutra ou sigmoide, ou hipertrofia puramente apical
(79)

. 

A hipertrofia do septo interventricular > 15 mm assimétrica com relação à 

parede livre do VE é um forte indício de CMH, embora não seja patognomônica, 

desde que outras doenças genéticas e metabólicas possam cursar com este achado 

ecocardiográfico, como Ataxia de Friedreich, Síndrome de Noonam
(84, 136, 137)

 e 

doença de Anderson-Fabry. Outras doenças relacionadas a síndromes ou disfunções 

metabólicas, como síndrome de Hurler, de Hunter, Lentiginose múltipla e doença de 

Pompe, também cursam com hipertrofia ventricular
(138)

.  

O ecocardiograma deve ser realizado a partir múltiplos cortes tomográficos, 

paraesternal longitudinal, transversal, apical duas, quatro e cinco câmaras, 

subxifoidea e supraesternal, na procura da melhor janela ecocardiográfica de 

avaliação. Permite analisar as valvas cardíacas, em especial, a valva mitral, e o 

aparelho de sustentação subvalvar, os músculos papilares e cordoalhas com suas 

inserções, e identificar e mensurar o MAS da valva mitral e o grau de obstrução, que 

provoca na VSVE
(139)

. O Doppler contínuo e pulsado quantificam o gradiente na 

VSVE, a incompetência mitral, a hipertensão pulmonar (quando presente) e 

alterações no fluxo de outras valvas. Com relação ao gradiente em VSVE, são 

considerados significativos valores acima de ≥ 30 mmHg em repouso e ≥ 50 mmHg 

provocado por estímulos, como a manobra de Valsalva ou exercício
(140)

. O 

ecocardiograma é utilizado para definir a presença, o mecanismo e a gravidade da 

obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo. Quando existe obstrução, 
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encontramos o movimento anterior sistólico do aparelho valvar mitral, incluindo um 

ou ambos folhetos. O ponto exato da obstrução está dado pelo local de contato do 

folheto mitral com o septo hipertrofiado abaulado e projetado na VSVE. A obstrução 

também pode estender-se ao segmento médio ventricular do ventrículo esquerdo com 

a participação das cordas tendíneas e músculos papilares hipertrofiados ou com 

inserção anômala. Também permite excluir outras formas de obstrução como 

membrana ou túnel fibromuscular subvalvar aórtico. O Doppler cardiograma 

contínuo na VSVE mostra a imagem de fluxo característica em adaga cimitarra, 

diagnóstico da obstrução dinâmica. 

A rápida evolução tecnológica do ultrassom trouxe novas modalidades ao 

estudo ecocardiográfico, como Doppler tecidual, imagens de deformidade 

miocárdica longitudinal segmentar (strain) (Figura 5), imagens que analisam a 

capacidade de torção do ventrículo esquerdo (twist) e ecocardiograma em três 

dimensões (3D), que sofisticaram a avaliação ecocardiográfica, e permitiram 

entender as alterações regionais de contração nos segmentos hipertrofiados e da 

função diastólica
(141, 142)

.  
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FONTE: Paciente do protocolo de estudo. 

Figura 5 - Ecocardiograma em corte 4 câmaras mostrando a contratilidade regional (Strain) em 7 

segmentos do VE. Os segmentos septais (vermelho) apresentam mobilidade muito reduzida se 

comparada aos demais segmentos. 

 

O ecocardiograma dos pacientes com CMH em repouso mostrou pobre 

correlação entre a capacidade ao exercício e as pressões do átrio esquerdo. O 

ecocardiograma de esforço (ecoestresse) pode avaliar melhor a limitação funcional 

desses pacientes e evidenciar o gradiente, por vezes, não evidente em repouso.  A 

incapacidade de aumentar o consumo de oxigênio (VO₂) durante o esforço se deve à 

falta de capacidade do VE de aumentar o gasto cardíaco e o volume sistólico
(143)

. Os 

mecanismos subjacentes são a obstrução na VSVE, incompetência mitral, 

relaxamento isovolumétrico prolongado e a falta de complacência das câmaras 

cardíacas. Num estudo, De la Morena analisou  87 pacientes consecutivos com CMH 

que realizaram um teste ergométrico cardiopulmonar associado ao ecocardiograma 

(ecoestresse) com medição direta do consumo de oxigênio
(53)

. Encontraram que a 

obstrução na VSVE e o volume do átrio esquerdo foram os preditores de baixa 

capacidade ou exercício. O ecocardiograma de esforço é uma ferramenta de 

diagnóstico importante na CMH, que revela a obstrução quando não está presente em 
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repouso e permite acompanhar a evolução clínica dos pacientes pós-tratamento de 

redução septal cirúrgico ou percutâneo. 

 

 

1.3.1.3 Ressonância magnética 

 

A ressonância nuclear magnética (RNM) é um instrumento de valor 

diagnóstico importante na CMH porque permite visualizar de forma mais exata a 

natureza aleatória da hipertrofia, que pode acometer qualquer segmento do septo, 

parede posterior ou segmento apical do ventrículo esquerdo
(139)

 (Figura 6). Permite, 

também, visualizar e quantificar a presença de fibrose, frequente nestes pacientes, 

assim como excluir outras patologias de depósito, tumores, trombos
(35, 144)

. A 

visualização da fibrose miocárdica por RNM foi analisada por Bruder et al.
(145)

 em 

243 pacientes consecutivos com CMH, dos quais 220 pacientes foram seguidos, em 

média, durante 1.090 dias após a realização da RNM. O objetivo foi mortalidade 

cardíaca e de qualquer causa, e se existia relação com a fibrose encontrada antes do 

evento. Houve 20 óbitos e 2 sobreviveram a choque apropriado do desfibrilador. A 

presença de fibrose na RNM mostrou uma razão de chance de 5,47 para todas as 

causas de morte e de 8,01 para a mortalidade cardiovascular com relação aos que não 

tinham fibrose, muito superior que em outros estudos
(146)

. Dos 20 óbitos, 16 (80%) 

foram por causas cardíacas. Na análise multivariada, a fibrose visualizada na RNM 

foi um marcador independente de maior mortalidade. 

 



1 Introdução  30 

 

FONTE: Paciente do Protocolo 27 de Estudo. 

Figura 6 - Ressonância magnética de paciente com cardiomiopatia hipertrófica em diástole. 

Observamos septo intraventricular hipertrófico, o MAS, átrio esquerdo aumentado. RM: Ressonância 

Magnética, MAS: Movimento Anterior Sistólico, VM: Válvula Mitral, VE: Ventrículo Esquerdo, AE: 

Átrio Esquerdo. 

 

 

1.3.1.4 Outras modalidades de imagem 

 

O avanço tecnológico permitiu a incorporação da tomografia computadorizada 

de múltiplos detectores (TC) na avaliação dos pacientes com CMH. Proporciona uma 

correta avaliação anatômica determinando o grau e a localização exata da hipertrofia 

no septo interventricular, e nas demais paredes do ventrículo esquerdo e direito; 

evidencia a presença e o grau do movimento anterior sistólico da valva mitral e seu 

local de contato no septo interventricular e, o mais importante, a angiotomografia 

mostra a anatomia coronariana e os ramos septais que fornecem a irrigação do septo 

interventricular, de grande importância nos pacientes com indicação de redução 

septal percutânea, como exemplificado por Ghersin E. et al.
(147)

 que, ao descrever um 

caso, os autores mostram a importância da incorporação da TC no diagnóstico e na 

avaliação pós-tratamento percutâneo com a visualização do local e do tamanho da 

escara produzida pelo álcool que era domínio da ressonância magnética, agora 

também visualizada pela TC
(148)

. Pacientes com CMH portadores de marcapasso e/ou 

de cardiodesfibrilador implantável, com contraindicação para realizar a ressonância 
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magnética, são beneficiários da introdução da tomografia computadorizada na 

complementação diagnóstica e no controle do tratamento percutâneo
(149)

.  

 

 

1.4  Tratamento 

 

O tratamento da cardiomiopatia hipertrófica é complexo devido à grande 

variabilidade fenotípica da doença. Objetiva o alívio dos sintomas, tentar evitar 

morte súbita inesperada (MSI) e rastreamento familiar dos parentes do afetados. Os 

jovens com suspeita de CMH devem ser aconselhados a não se envolver com 

atividades físicas competitivas e de alto desempenho
(150)

.  

Existem medidas gerais que podem ser seguidas pelos pacientes com obstrução 

dinâmica para evitar aumento do gradiente. Devem permanecer sempre bem 

hidratados
(151)

 e evitar bebidas alcóolicas ou ambientes muito quentes, como saunas, 

que provocam vasodilatação e um aumento do gradiente. 

Nos pacientes sintomáticos, a primeira opção terapêutica é medicamentosa; nos 

pacientes com obstrução em VSVE e refratários ao tratamento médico, o tratamento 

cirúrgico com miectomia simples ou ampliada foi considerada o padrão-ouro. 

Entretanto, a partir do ano de 1995, a ablação septal percutânea se apresentou como 

nova opção de tratamento menos invasivo.  

Nos pacientes com CMH e fatores de risco para morte súbita: história de morte 

súbita ressuscitado ou síncope inexplicável, taquicardia ventricular não sustentada, 

história familiar de MSI, hipertrofias extremas ≥ 30 mm e resposta anormal da 

pressão arterial ao exercício, é possível indicar o tratamento com cardiodesfibrilador 

implantável, em casos selecionados, para prevenção primária ou secundária de morte 

súbita
(152)

.  

 

 

1.4.1 Tratamento clínico medicamentoso 

 

A intervenção farmacológica em pacientes com CMH é necessária para 

controlar a insuficiência cardíaca, angina, arritmias e sintomas limitantes. Não 
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obstante, a experiência médica baseia-se em estudos clínicos pequenos ou 

experiências pessoais e, embora existam consensos validados sobre cardiomiopatia 

hipertrófica
(49, 104)

, a força das recomendações para o tratamento farmacológico está 

baseado em evidências de grupos individuais e em pouquíssimos trabalhos 

randomizados. Os β-bloqueadores
(153)

 são recomendados, como primeira opção, para 

o tratamento dos sintomas de angina e dispneia em pacientes adultos com e sem 

obstrução, e devem ser utilizados com precaução em pacientes com bradicardia 

sinusal ou distúrbios de condução importantes
(154, 155)

. Os benefícios são mediados 

pelo controle da frequência cardíaca, aumento do tempo da diástole, melhora no 

relaxamento ventricular, e diminuição da excitabilidade pelo seu efeito inotrópico 

negativo e antiarrítmico
(156)

. O beneficio de β-bloqueadores
(157)

 em pacientes com 

CMHO, com obstrução provocada pelo esforço, assintomáticos ou com poucos 

sintomas, foi abordado em estudo prospectivo em 27 pacientes com CMH em classe 

funcional I - II. Os pacientes realizaram um ecocardiograma de esforço antes do 

tratamento com: nadolol (40 - 80 mg) em 18 pacientes, ou bisoprolol (5 - 10 mg) em 

9 pacientes e, após 12 ± 4 meses de tratamento, o gradiente variou entre 30 - 80 

mmHg antes para 36 ± 22 mmHg (p < 0,001) após. Foi praticamente suprimido em 

14 pacientes (52%) e permaneceu elevado somente em 4 pacientes (15%). Obstrução 

importante após exercício persistiu em 6 (22%), muito diferente dos 93% com 

obstrução encontrados sem o tratamento com β-bloqueadores. Os autores concluíram 

que, nos pacientes com CMH pouco sintomáticos, o tratamento com β-bloqueadores 

pode evitar ou retardar o aparecimento de obstrução na VSVE desencadeado por 

esforço fisiológico. Na maior parte dos trabalhos com betabloqueadores, foi utilizado 

propranolol
(158-160)

, que é não cardiosseletivo. Nas diretrizes de 2011, constituem 

recomendação classe 1 com nível de evidência: B
(104)

. 

Bloqueadores dos canais de cálcio como o verapamil foi utilizado com sucesso 

para o tratamento dos pacientes com CMH sem obstrução, ou os que não respondem 

ou não toleram o tratamento com β-bloqueadores
(49)

.  

Os efeitos benéficos derivam de suas propriedades inotrópicas e cronotrópicas 

negativas, redução da frequência cardíaca, aumento do tempo de enchimento 

diastólico e do volume de fim de diástole, sendo o verapamil o fármaco mais 
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estudado na CMH com mais de 12 estudos publicados, 8 dos quais prospectivos
(161, 

162)
. A experiência com diltiazem é menor, pois é pouco utilizado na CMH. 

Existem ressalvas na utilização dos bloqueadores dos canais de cálcio nos 

pacientes portadores de obstrução importante em VSVE devido às propriedades 

vasodilatadoras que podem aumentar a obstrução. Nos pacientes com gradientes 

elevados, bradicardia sinusal e insuficiência cardíaca avançada, deve-se evitar a 

utilização de bloqueadores dos canais de cálcio, pois podem agravar o quadro e 

acentuar os sintomas. A recomendação das últimas diretrizes é Classe 1 com nível de 

evidência: B
(49, 104, 163)

.  

A disopiramida com propriedades inotrópicas negativas mediadas pela 

modulação do intercambio sódio-cálcio pode ser associada aos β-bloqueadores e ao 

verapamil no tratamento de pacientes sintomáticos com obstrução que não 

respondam aos β-bloqueadores ou ao verapamil isoladamente. A recomendação das 

últimas diretrizes é classe IIa nível de evidência: B
(164, 165)

. O benefício da 

disopiramida deriva de sua ação inotrópica negativa reduzindo a força de contração 

que provoca o gradiente na VSVE. Um registro retrospectivo validou sua eficácia e 

segurança, embora sempre há preocupação com relação à prolongação do intervalo 

QT no ECG e seus efeitos anticolinérgicos que limitam sua utilização
(166)

. Outro 

trabalho mostrou a superioridade da disopiramida endovenosa sobre o propranolol e 

o verapamil para diminuir de forma aguda o gradiente intraventricular em 

repouso
(167)

, e, no mesmo trabalho, a disopiramida foi semelhante à cibenzolina (um 

bloqueador dos canais de sódio e cálcio) e à pilsicainida (um bloqueador puro dos 

canais de sódio) em diminuir o gradiente de forma aguda
(167)

. 

Em crianças, é possível utilizar β-bloqueadores em pacientes sintomáticos 

cientes dos efeitos colaterais, como depressão, fadiga ou pobre desempenho escolar. 

Recomendação classe II; nível de evidência: C
(104)

. A utilização de inibidores de 

enzima de conversão ou bloqueadores dos receptores de angiotensina II para 

diminuir os sintomas dos pacientes CMH com função sistólica preservada não está 

bem estabelecido e devem ser utilizadas com cautela nos pacientes com obstrução 

em repouso. Recomendação classe II, nível de evidência: C. Entretanto, alguns 

autores apontaram os IECA como medicamentos promissores em deter a hipertrofia 

em estudos com animais.
(168)

 



1 Introdução  34 

O tratamento medicamentoso na CMH ainda carece de estudos robustos em 

medicina baseada em evidência que fundamentem e priorizem a utilização de uma ou 

outra estratégia farmacológica. Entretanto, novas pesquisas terapêuticas com 

diferentes fármacos estão sendo realizadas como as encontradas sobre os 

antagonistas da aldosterona e da angiotensina II para diminuir a fibrose interticial, ou 

visando melhorar a utilização de energia pelo cardiomiócito com o medicamento 

“perhexilene”
(169, 170)

, ou estudos sobre o metabolismo e fluxo dos canais de sódio e 

cálcio, ou o novo “ranolazine”
(171)

 na melhora dos sintomas e, dependendo dos 

resultados obtidos nos estudos com estes novos fármacos, possibilitaram uma 

abordagem mais racional no tratamento clínico da doença
(162, 171)

. 

 

 

1.4.2 Tratamento cirúrgico 

 

Nos pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva que, apesar 

de todos os esforços clínicos, continuam com sintomas limitantes, a cirurgia de 

miectomia constituiu o tratamento padrão-ouro durante, aproximadamente, 50 anos. 

A cirurgia é considerada eficaz em diminuir o gradiente na VSVE imediatamente, a 

hipertensão pulmonar
(172)

, os sintomas e a melhorar a tolerância ao exercício
(173)

 

(Figura 7). 
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FONTE: Mayo Clinic http://quizlet.com/13107445/cardiomyopathies-flash-cards. 

Figura 7 - Técnica de miectomia transaórtica. Esquerda: Pré-mostra incompetência mitral excêntrica, 

septo interventricular hipertrofiado e abaulado sobre a VSVE estenosada. Direita: Abordagem 

cirúrgica transaórtica para a remoção do segmento basal do septo interventricular, alargando a VSVE.  

VSVE = Via de Saída do Ventrículo Esquerdo; AE = Átrio Esquerdo; VE = Ventrículo Esquerdo; 

VD: Ventrículo Direito; MP: Músculo Papilar; S: Septo. 

 

Entretanto, a cirurgia não era tão prestigiada no início da experiência, e, em 

1957, no Guys Hospital de Inglaterra acreditavam que: “Subvalvar aortic stenosis… 

The surgical exposure of this region to enable careful resection to be performed is 

difficult, dangerous and probably not feasible. It is, therefore, clearly essential to 

recognize its presence and to avoid operating”. 

Com base na dificuldade cirúrgica, a miectomia foi praticamente abandonada 

durante 30 anos no Reino Unido.  

Em nosso meio, médicos do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, os 

doutores José Eduardo Moraes Rego Sousa e Euryclides de Jesus Zerbini
(174)

 

publicaram experiência em “Infundibulectomia transaórtica em estenose subaórtica 

hipertrófica” descrevendo os primeiros casos de cirurgia de miectomia realizados na 

instituição.  

Nos Estados Unidos, no começo da cirurgia de miectomia, inclusive em mãos 

de cirurgiões experientes, esta apresentava uma mortalidade elevada entre 5% e 8%, 
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o que explica a baixa procura por este tipo de tratamento nos pacientes 

sintomáticos
(115)

. Embora a técnica cirúrgica acrescentou refinamentos e evoluiu com 

o ganho de experiência por parte dos cirurgiões, o número de indicações ainda é 

baixo. A mortalidade hospitalar diminuiu muito e hoje se aproxima a 1% em centros 

referenciados. 

A cirurgia, originalmente conhecida como cirurgia de Morrow, consiste em 

seccionar uma pequena quantidade de músculo cardíaco do septo interventricular 

proximal hipertrofiado através de aortotomia e visualização do septo proximal 

transaórtica. Os resultados são excelentes em pacientes bem selecionados e em 

centros especializados de referência
(175)

. Produz redução ou eliminação imediata do 

gradiente na VSVE, melhora dos sintomas e aumento da capacidade para exercício 

em 80 a 90% dos casos. Nos centros com cirurgiões experientes em operar esta 

patologia, a mortalidade hospitalar é baixa (1 - 3%)
(52)

 e os resultados imediatos 

persistem ao longo do tempo, com uma sobrevida que se equipara com a da 

população geral, sendo significativamente superior ao dos pacientes com CMH 

obstrutiva não operados
(52)

.  

Foram realizadas mais de 3.000 a 4.000 cirurgias em 50 anos
(176)

 de utilização 

deste procedimento. Este tratamento também é efetivo nos pacientes com 

comprometimento da válvula mitral, aórtica ou com doença coronária associada à 

CMHO, já que permite o reparo dos problemas concomitantes, seja por miectomia 

ampliada
(52)

 mais revascularização do miocárdio, plastia mitral ou troca valvar, 

porém, com aumento de morbimortalidade cirúrgica, que, nesses casos, pode 

alcançar de 4 a 6%
(177)

. 

Um estudo recente confirmou a evolução favorável dos pacientes operados em 

699 pacientes encaminhados para a cirurgia de miectomia entre os anos de 1977 e 

2007
(20)

 e, no seguimento tardio, foram encontradas baixas taxas de eventos do 

objetivo composto de óbito, deflagração apropriada do desfibrilador implantável, 

ressuscitado de morte súbita, acidente vascular encefálico documentado e internação 

por insuficiência cardíaca. Os eventos foram 0,7% em 30 dias, 2,8% em 1 ano e 

4,7% em 2 anos, num total de 86 (12%) pacientes, e os marcadores de pior 

prognóstico foram a idade, e presença ou aparecimento e persistência de fibrilação 

atrial
(20)

.  
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A evolução da cirurgia incorporou novos procedimentos, como a miectomia 

ampliada que, em alguns casos, remove o músculo papilar acessório e reposiciona o 

músculo papilar principal, tratando com um anel rígido a valva mitral elongada com 

bons resultados,
(178)

 e, em outros, utiliza uma abordagem transatrial, naqueles com 

hipertrofia difusa que se estende para a porção média do ventrículo esquerdo, como 

exemplificado no trabalho de Gutermann et al.
(179)

  

Nos últimos 10-15 anos após o reconhecimento pleno da influência e 

importância da obstrução nos pacientes com CMH, a miectomia passou a ser a 

primeira opção de tratamento, e, após a introdução da RSP, houve um aumento 

paradoxal do número de indicações cirúrgicas para esta doença. 

 

 

1.4.3 Marcapasso e cardiodesfibrilador implantável  

 

Na década de 1990, houve entusiasmo com a indicação de marcapasso de dupla 

câmara como tratamento dos pacientes sintomáticos com CMH e gradiente em 

VSVE, em ausência de doença do sistema de condução. O objetivo era alterar a 

sequência de ativação ventricular e diminuir os sintomas ao reduzir a obstrução. Os 

resultados mostraram uma redução do gradiente entre 20-40%, porém com grande 

variabilidade individual.
(180, 181)

 Entretanto, este interesse cessou abruptamente, 

principalmente nos Estados Unidos de América, após a publicação de vários 

trabalhos,
(182)

 dois dos quais randomizados,
(183)

 que mostraram que, na verdade, a 

diminuição do gradiente era imprevisível e apenas modesta, o benefício pequeno e 

que o resultado se devia, provavelmente, ao efeito placebo
(184, 185)

. 

Ao indicar um marcapasso para diminuir o gradiente em VSVE em pacientes 

jovens, devemos considerar a hipótese de que a estimulação artificial do ventrículo 

direito ocorrera durante muito tempo com consequências pouco conhecidas.  Na 

década de 1990 , foram prodigamente indicados marcapassos como tratamento da 

CMH e um desses marcapasso foi implantado em um paciente ilustre com CMH, a 

filha do Dr. Morrow, quem foi o cirurgião idealizador da cirurgia de miectomia que 

leva seu nome, e que, por ironia da vida, era portador da doença que tanto estudou, e 

que foi diagnosticada por seu grande amigo e parceiro de trabalhos científico sobre o 
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tema, o Dr. Braunwald em 1964
(186)

. A filha herdou a cardiomiopatia hipertrófica e 

foi tratada com marcapasso
(187)

, e estimulada artificialmente durante 24 anos, o que 

provocou alteração na função ventricular que a levaram a uma insuficiência cardíaca 

de difícil controle e refratária
(187)

 determinando a realização de transplante cardíaco. 

Na última diretriz americana de Cardiomiopatia Hipertrófica
(36)

, o marcapasso 

de dupla câmara ficou reservado para pacientes maiores de 65 anos de idade para 

aliviar sintomas provocados pela obstrução, com contraindicação para terapias de 

redução septal, ou em pacientes com comorbidades que apresentem risco elevado 

para a realização de redução septal cirúrgica ou percutânea, ou (Classe IIa) nos 

pacientes que já tiverem implantado um marcapasso por outra indicação diferente da 

hemodinâmica. O implante de marcapasso não deve ser a primeira opção terapêutica 

nos pacientes com CMH obstrutiva sintomáticos e refratários a medicamentos 

quando candidatos à redução septal
(184, 188)

. 

Nos pacientes com CMH, a morte súbita inesperada pode acontecer em 

qualquer momento da sua evolução, e pode ser a primeira manifestação da doença. 

Naqueles que apresentam fatores de risco para morte súbita
(49, 189-191)

, o implante do 

cardiodesfibrilador implantável (CDI) para prevenção primária ou secundária provou 

ser efetivo em abortar taquicardia ou fibrilação ventricular. Entretanto, os fatores de 

risco para indicação de CDI enunciados nas diretrizes de 2003 e 2011 de CMH 

apresentam evidências insuficientes
(192)

. Num estudo de validação desses algoritmos, 

concluíram que o risco de morte súbita aumenta com maior número de fatores de 

risco, e que as diretrizes apresentam poder limitado para diferenciar entre indivíduos 

com alto e baixo risco de MS
(193)

. Arteaga et al., no Instituto do Coração de São 

Paulo, estudaram os efeitos e as complicações do CDI em 61(8%)
(194)

 pacientes de 

uma coorte de 727 com diagnóstico de cardiomiopatia hipertrófica. A idade média 

foi 35 ± 15 anos, e 35 (57%) eram do sexo feminino, a maioria 52 (83,6%) estava em 

classe funcional I - II da NYHA e com poucos sintomas, e foram seguidos por 5 ± 3 

anos. O CDI foi indicado como prevenção primária em 46 (75%) e secundária em 15 

(25%). Os resultados mostraram que ocorreram choques apropriados em 17/61 

(27,8%) pacientes (em média, 2 por paciente) e, no primeiro ano, ocorreram em 7%, 

sem diferença estatística por indicação ou fatores de risco. Aqueles pacientes que 
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apresentavam dois fatores de risco, e os que tiveram síncope prévia, receberam 

choque apropriado em maior proporção (37% com p=0,03 teste de Pearson). 

Dos quatro fatores de risco convencionais, somente a morte súbita familiar teve 

associação significativa com a indicação do CDI como prevenção primária. Houve 

complicações em 29 (48%) pacientes, 41% relacionadas ao sistema (cabo – eletrodo 

ou gerador) e 8 (13%) ao procedimento cirúrgico. Houve 22/61 (36%) choques 

inapropriados do CDI, sendo mais frequentes e em maior número por paciente que os 

choques apropriados, e tiveram associação significativa com sexo masculino, septo > 

30 mm, uso de amiodarona, presença de taquicardia ventricular não sustentada e 

troca de gerador. As complicações cirúrgicas foram endocardite, infeção da loja do 

CDI, celulite, hematoma e pneumotórax. A mortalidade foi de 6 (10%) pacientes ao 

final do estudo, sendo 5 mortes cardiovasculares, três das quais por morte súbita. Os 

autores concluíram que, embora o CDI constitua um tratamento eficaz para evitar 

morte súbita em pacientes com CMH, sua indicação está limitada pelo elevado 

número de complicações e por apresentar, proporcionalmente, maior número de 

choques inapropriados. Os autores recomendam a indicação de CDI na prevenção 

secundária e somente em casos selecionados na prevenção primária
(194)

.  

Vriesendorp
(152)

 encontrou, em 134 pacientes com CMH que receberam CDI 

como prevenção primária e secundária, choques apropriados em 38 pacientes (6,8% 

ao ano) mais frequentes em homens, com indicação de CDI como prevenção 

secundária. Os pacientes tinham idade média de 44 ± 17 anos e 34% eram 

mulheres
(152)

. A mortalidade foi de 3,4% ao ano e associada à classe funcional III – 

IV da NYHA e à terapia de resincronização cardíaca. Os pacientes tiveram choques 

inapropriados 3,7% dos pacientes ao ano e complicações cirúrgicas em 20 (3,6%) 

pacientes. O CDI foi eficaz em evitar a morte em pacientes com CMH e alto risco 

para morte súbita em uma proporção de 6,8% ao ano. A principal causa de morte foi 

insuficiência cardíaca terminal. Entretanto, as complicações somadas aos choques 

inapropriados excedem o benefício proporcionado com o CDI ao deflagrar choques 

apropriados.   

A causa desencadeadora das arritmias complexas que os pacientes com CMH 

apresentam e que podem levar à morte súbita não estão bem definidas. São atribuídas 

à presença de fibrose. Num trabalho observacional utilizando strain eco associado ao 
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estudo histológico dos segmentos do miocárdio retirados durante a cirurgia de 

miectomia, foi observado que, nos pacientes que tinham strain diminuído, a 

quantidade total de fibrose encontrada nos fragmentos de miocárdio foi um marcador 

de arritmia em pacientes com CMH. Os autores ressaltaram que a fibrose intersticial 

constituiu um substrato mais arritmogênico que a fibrose por substituição associada à 

função ventricular reduzida
(195)

.  

Shinkel et al. realizaram um estudo sistemático
(196)

 de 27 trabalhos publicados 

sobre o desempenho e complicações do CDI em pacientes portadores de CMH, 

incluiu 2.190 pacientes (idade média de 42 anos; sendo 38% mulheres), a maioria 

dos quais (83%) recebeu um CDI para prevenção primária de morte súbita cardíaca. 

Fatores de risco para MS foram espessura da parede ventricular ≥ 30 mm (20%), 

história familiar de morte súbita cardíaca (43%), taquicardia ventricular não 

sustentada (46%), síncope (41%), e resposta anormal da pressão arterial ao esforço 

(25%). Durante a 3,7 anos de acompanhamento, a taxa de mortalidade cardíaca 

anualizada foi de 0,6%, a taxa de mortalidade não cardíaca foi de 0,4%. A incidência 

de choques apropriados e inapropriados do CDI foi de 3,3% e 4,8%, 

respectivamente, e as complicações anualizadas relacionadas com CDI foi de 3,4%. 

As conclusões do estudo demonstra uma baixa mortalidade cardíaca e não cardíaca 

após implante de CDI em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica. A intervenção 

apropriada do CDI ocorreu a uma taxa de 3,3%, entretanto, houve uma proporção de 

choques inapropriados e complicações do CDI que excederam as apropriadas. 

Diversos trabalhos analisando o implante de CDI em pacientes com CMH
(152)

 visam 

melhorar a indicação e a programação destes dispositivos. 

 

 

1.4.4 Ablação septal percutânea 

 

O doutor Sigwart observou que, nos pacientes com CMH obstrutiva, a oclusão 

temporária por balão do primeiro ramo septal da artéria descendente anterior (DA) 

reduzia o gradiente na VSVE
(197)

. Em 1994, com base nas observações anteriores, ele 

realizou uma redução septal percutânea (RSP), pela injeção seletiva de álcool no 

primeiro grande ramo septal com sucesso, em três pacientes em classe funcional 
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III/IV da NYHA
(18)

. O objetivo era provocar um infarto químico localizado no septo 

basal por meio de uma injeção de álcool absoluto (96%) no primeiro grande ramo 

septal e, com isso, provocar necrose, fibrose, diminuição da contração do septo 

basal, diminuição da obstrução dinâmica, e, posteriormente, redução da espessura do 

septo interventricular e expansão da VSVE.  

A técnica original sofreu diversas modificações desde sua descrição, como a 

introdução do ecocardiograma na sala de hemodinâmica e do contraste 

ecocardiográfico, que possibilitou a melhor escolha do ramo septal e permitiu a 

diminuição do volume de álcool injetado
(198, 199)

, do tempo de fluoroscopia
(200)

 e das 

complicações.  

Um cateter eletrodo bipolar conectado a um marcapasso transitório é colocado 

na ponta do ventrículo direito via venosa, e permanece durante 48 horas, em virtude 

do risco potencial de bloqueio átrio-ventricular total durante o procedimento. Um 

cateter “pig tail” é colocado na ponta do ventrículo esquerdo por meio da artéria 

femoral esquerda, e outro cateter “pigtail” na raiz da aorta pela artéria femoral 

direita, e registram-se as pressões intraventricular e aórtica simultaneamente (Figura 

8). O cateter introduzido pela femoral direita é substituído por um cateter guia de 

coronária esquerda. Pelo guia, é deslizado um balão com diâmetro de 0,5 mm maior 

que o do ramo septal que, após ser insuflado no terço proximal, é testado com 

contraste para se ter certeza de que não existe refluxo para a artéria DA, e que não é 

opacificada outra artéria ou ramo coronariano diferente do objetivado. Ao mesmo 

tempo, verifica-se, por ecocardiograma com contraste, se o ramo escolhido irriga o 

segmento abaulado do septo que provoca a obstrução ao entrar em contato com o 

folheto anterior da mitral, ou irriga outras estruturas, como parede inferior, 

ventrículo direito ou músculo papilar. Nesse momento, é possível abortar o 

procedimento caso o ramo escolhido não seja o ideal ou irrigue segmentos diferentes 

dos almejados. 
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FONTE: Paciente protocolo 37. 

Figura 8 - Curva de pressão hemodinâmica simultânea de aorta e ventrículo esquerdo em paciente 

tratado previamente com marcapasso. Esquerda: registro das pressões pré-procedimento com 

gradiente de 105 mmHg. Direita: registro das pressões pós-procedimento sem gradiente. 

 

Uma vez identificado o ramo correto, injeta-se de 1 a 5 mL de álcool absoluto, 

com a proporção de 1 mL a cada 10 mm de espessura do septo basal, de forma muito 

lenta, observando as alterações eletrocardiográficas e hemodinâmicas. Após dez 

minutos, todo o sistema é lavado com soro fisiológico, o guia é reintroduzido para 

auxiliar na retirada de todo o sistema. Realiza-se o ecocardiograma de controle que 

mostra a hipocinesia do septo basal, o desaparecimento do movimento anterior 

sistólico (MAS) e a diminuição do gradiente na VSVE na maioria dos casos. Injeta-

se contraste iodado na coronária esquerda para verificar a oclusão do ramo septal e a 

integridade dos demais segmentos da artéria DA
(176)

. As pressões são, novamente, 

registradas e o paciente é encaminhado à unidade coronariana, na qual permanece 
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por 24 a 48 horas. Há permanência hospitalar de 3 a 4 dias até a diminuição dos 

sinais de necrose (curva enzimática) e pelo risco de bloqueio AV total tardio
(201, 202)

. 

A injeção de etanol intracoronária provoca um infarto por necrose de 

coagulação do miocárdio e da artéria perfurante septal com neutrófilos agrupados 

marginalmente na borda do infarto
(203)

. Tardiamente, o miocárdio necrótico é 

substituído por escara permanente e tecido de granulação, entremeado por ilhas de 

miocárdio atrófico. O álcool, por sua toxicidade, promove necrose dos vasos, e as 

artérias afetadas apresentam-se ao exame histológico, distendidas e ocluídas por 

partículas necróticas sem a presença de trombo fibrino-plaquetário (diferente da 

necrose promovida pela oclusão arterial no infarto por aterosclerose), provavelmente 

seja esse um fator de sucesso da técnica
(203)

. 

Macroscopicamente, observa-se tecido miocárdico heterogêneo com uma 

região de densa escara ao redor da artéria infartada, impedindo formação 

neovascular
(204)

. Isto provoca um remodelamento do segmento basal do septo 

interventricular e alívio da obstrução que pode seguir uma resposta “monofásica”: 

quando o gradiente cai, pelo menos, 50% imediatamente e não volta a subir; ou 

“trifásica”: o gradiente cai imediatamente, eleva-se aos três dias por provável edema 

do miocárdio comprometido como reação ao infarto, e torna a cair no seguimento 

aos três meses e não volta a subir
(205)

 no caso de sucesso do procedimento; quando o 

procedimento não é bem-sucedido ocorre também uma resposta trifásica, o gradiente 

cai imediatamente, aumenta novamente até níveis superiores aos do pré-intervenção 

e o gradiente permanece elevado. No Gráfico 2, podemos entender melhor o 

comportamento do gradiente. 
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Gráfico 2 - Resposta do gradiente à alcoolização. Resposta trifásica: o gradiente cai imediatamente e 

sobe novamente e assim permanece (insucesso-azul). O gradiente cai imediatamente e sobe 

novamente pelo edema local e torna a cair novamente (sucesso-vermelho). Resposta monofásica: o 

gradiente cai imediatamente e assim pernanece (sucesso-amarelo).  

 

FONTE: Am J Cardiol. 2006 May 15;97(10):1511-4. 

 

Houve muito entusiasmo da comunidade médica com este procedimento, e, 

após 12 anos de utilização, foram realizadas mais de 5000 RSP
(176)

 com sucesso 

imediato de 90% e relativamente poucas complicações. Os critérios clínicos para sua 

indicação são semelhantes aos da cirurgia (Quadro 1 e 2). Embora existam alguns 

requisitos indispensáveis para o sucesso do tratamento percutâneo: os pacientes 

devem ser sintomáticos (classe funcional III / IV da NYHA), com espessura do septo 

interventricular ≥ 18 mm (alguns falam em 16 mm), com gradiente em repouso > 30 

mmHg e provocado > 50 mmHg, presença de movimento anterior sistólico do 

folheto anterior da válvula mitral, incompetência mitral discreta ou moderada e, o 

mais importante, a presença de ramo septal anatomicamente apropriado para ser 

cateterizado e ocluído
(206, 207)

.  

O procedimento é considerado efetivo quando existe uma queda do gradiente 

na VSVE de, pelo menos, 50% do gradiente prévio ao tratamento. Os resultados com 

essa técnica, relativamente recente, são semelhantes aos encontrados em cirurgia
(176)

. 

Ocorre uma redução imediata importante do gradiente em VSVE em 90% dos 
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pacientes tratados, com melhora significativa da classe funcional que passa de III/IV 

para I/II, aumento da capacidade para o exercício objetivada pelo aumento de 

consumo de oxigênio na prova de esforço, e dos sintomas, em especial, dispneia e 

angina
(206)

. A diminuição do gradiente obtida imediatamente na VSVE desencadeia 

um processo de remodelamento da cavidade ventricular com progressiva diminuição 

da espessura do septo interventricular e da parede livre, aumento do diâmetro 

diastólico do VE, diminuição da sobrecarga de pressão e da regurgitação mitral
(208, 

209)
. As transformações podem progredir até um ano após a realização do 

procedimento. 

As complicações, em geral, são raras, entretanto, podem incluir tamponamento, 

dissecção da artéria descendente anterior, fibrilação ventricular ou embolia 

pulmonar, perfuração do ventrículo direito pelo eletrodo do marcapasso e outras 

relacionadas à punção com hematoma, ou hematoma retroperitoneal com 

necessidade de transfusão
(210)

. Uma complicação catastrófica é o vazamento de 

álcool para a artéria descendente anterior provocando infarto do miocárdio extenso 

em todo o músculo miocárdico irrigado pela artéria. A mortalidade do procedimento 

varia segundo os centros (entre  0 – 1,4 %), atribuível à falência ventricular direita ou 

esquerda. Outras complicações mais comuns estão ligadas ao sistema de condução, 

pode ocorrer bloqueio átrio-ventricular (BAV) de primeiro grau em 53% dos 

pacientes, bloqueio átrio-ventricular total (BAVT) transitório em 5 a 20%, ou 

definitivo, com necessidade de marcapasso entre 5 a 12%
(211)

 e bloqueio do ramo 

direito em 50 a 80 % dos pacientes. Alguns autores apresentam preocupação com a 

formação da escara do infarto septal devido a sua potencial participação na gênesis 

de arritmias malignas
(212, 213)

. Entretanto, ainda não foi provado o aumento de 

arritmias nos pacientes tratados por essa técnica percutânea, contrariamente, foi 

observada diminuição da necessidade relativa do número de choques deflagrados 

pelo cardiodesfibrilador implantável em pacientes tratados com redução septal 

percutânea
(19, 213)

. 

Foram realizados dois estudos sistemáticos
159,160

 comparando cirurgia de 

miectomia e RSP nos pacientes com CMH obstrutiva sintomáticos, e mostraram que, 

em termos de mortalidade, redução do gradiente, melhora dos sintomas e 

complicações, as duas técnicas foram equivalentes. Houve mais indicação de 
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marcapasso e bloqueio do ramo direito com RSP e mais bloqueio do ramo esquerdo e 

redução do gradiente imediato maior com a cirurgia. Na RSP, o gradiente continuou 

a cair até um ano após o tratamento.  

No Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (São Paulo) e no Hospital do 

Coração (Associação do Santório Sírio) (São Paulo), a técnica de redução septal 

percutânea começou a ser utilizada desde 1998, nos pacientes com CMH obstrutiva 

muito sintomáticos, refratários ou intolerantes ao tratamento com medicamentos, 

com alto risco cirúrgico ou aqueles que foram recusados ou recusaram a cirurgia. Os 

pacientes eram procedentes de diversos estados e regiões do Brasil. Propusemos 

realizar uma análise clínica dos pacientes tratados com RSP no Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia e no Hospital do Coração visando avaliar a evolução tardia 

do tratamento de redução septal percutâneo. 

 

 

1.5  Questionário de desempenho físico e qualidade de vida 

 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 1948) definiu que saúde é o “estado 

de completo bem-estar físico, mental e social, não consistindo meramente da 

ausência de uma doença ou enfermidade”. Qualidade de vida foi um conceito criado 

pelo economista J.K. Galbraith, em 1958, que aportou uma visão diferente das 

prioridades e efeitos dos objetivos econômicos de tipo quantitativo
(214)

. Esse envolve 

o bem-estar físico, mental, psicológico e emocional, relacionamentos sociais, como 

família e amigos, e também, saúde, educação e outras circunstâncias da vida. A 

qualidade de vida é medida por questionários elaborados para aferi-la. Esse 

questionário é composto por seis domínios: físico, psicológico, nível de 

independência, relações sociais, meio ambiente. A possibilidade de mensurar o 

desempenho físico e a qualidade de vida dos pacientes com CMH nos informaria 

melhor sobre a eficácia do tratamento aplicado. 

Nos pacientes cardiológicos, a utilização do teste de esforço é um critério 

aceito de avaliação da capacidade funcional, e, quando associado à medição do 

consumo máximo de oxigênio (VO2 máx.), é considerado "padrão-ouro" na aferição 

da capacidade funcional. Contudo, nos pacientes com CMH, nem sempre é possível 
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realizar este exame porque os pacientes encontram-se em classe funcional III ou IV 

da NYHA
(215)

. 

O VO2max é aceito internacionalmente como o melhor parâmetro fisiológico 

para avaliar, em conjunto, a capacidade funcional do sistema cardiorrespiratório; é 

um parâmetro fisiológico e metabólico por avaliar a capacidade metabólica oxidativa 

(aeróbia) durante trabalhos musculares acima do metabolismo basal; é um parâmetro 

ergométrico utilizado para avaliação da capacidade de trabalho, nas diferentes 

atividades ocupacionais (Medicina do Trabalho); também serve de parâmetro para 

prescrever atividades físicas sob forma de condicionamento físico normal 

(sedentários, obesos e idosos) ou sob forma de treinamento físico (preparação física 

de atletas) ou, ainda, sob forma de atividades ocupacionais no ambiente de trabalho; 

é usado em estudos epidemiológicos para comparação de capacidade física entre 

povos, atletas e cardiopatas. Pode ser transformado em MET, que é o Equivalente 

Metabólico de Tarefa.  

Com o intuito de criar um instrumento de avaliação que pudesse ser aplicado 

aos pacientes para avaliar sua capacidade funcional e qualidade de vida, foi 

desenvolvido na Universidade DUKE, nos Estados Unidos da América, um 

questionário, que ficou conhecido como questionário DASI (Duke Activity Status 

Index)
(216, 217)

. Consiste num questionário com  perguntas elaboradas a partir de 

estudos prévios realizados por Goldman
(218)

, que representam vários parâmetros de 

qualidade de vida, como cuidado e higiene pessoal, capacidade de locomoção, 

realização de tarefas domésticas, relações sexuais e atividades recreativas 

expressadas no quadro abaixo.  

Na elaboração do questionário, os pesquisadores procuraram correlacionar a 

atividade física realizada com o consumo de oxigênio máximo e os MET que 

determinada atividade consumia
(218)

. O índice DASI incluiu as atividades que melhor 

se correlacionavam com o VO2 máximo determinado por meio de análise de 

regressão logística. Ao final, foram selecionadas 12 questões, as mais representativas 

e tiveram uma correlação Spearman com o consumo de oxigênio máximo de 0,81 

com p < 0,0001. As questões apresentavam um peso diferente observando o gasto 

metabólico que cada uma representava em unidades MET
(219)

. 
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Instrumentos de avaliação permitem entender melhor a resposta de cada 

paciente ao fato de conviver com a doença, e como ela afeta sua relação com 

atividades no trabalho, a vida social, sexual, de recreação e pessoal.  Incorporamos o 

questionário DASI com o intuito de avaliar, indiretamente, a capacidade física como 

expressão da qualidade de vida. O instrumento escolhido foi validado em nosso meio 

numa tese doutoral realizada na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de 

Rio Grande do Sul
(220)

, e em outras publicações
(221)

.  

 Na literatura, trabalhos sobre qualidade de vida pós-tratamento invasivo 

(cirúrgico ou percutâneo) nos pacientes com CMHO
(222)

 são escassos. O índice DASI 

pode agregar outra perspectiva na avaliação dos pacientes com CMH obstrutiva em 

CF III/IV da NYHA, antes e após o tratamento de redução septal percutânea. 
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2  OBJETIVOS 

 

 

2.1 Hipótese e objetivos desta pesquisa 

 

 

A ablação septal percutânea é um método relativamente recente para tratar 

pacientes com cardiomiopatia hipertrófica muito sintomáticos. Não existem muitos 

trabalhos sobre o seguimento tardio pós-redução septal percutânea. A proposta deste 

estudo é avaliar, nos pacientes portadores de cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva 

sintomáticos, em classe funcional III / IV, a evolução tardia do tratamento de redução 

septal percutânea pela injeção seletiva de álcool absoluto (96%) no ramo septal da 

artéria coronária descendente anterior. 

 

 

2.2  Objetivo primário 

 

 

Avaliar a evolução imediata e tardia em pacientes portadores de cardiomiopatia 

hipertrófica obstrutiva, sintomáticos, refratários ao tratamento medicamentoso, 

tratados com redução septal percutânea por injeção seletiva de álcool absoluto (96%) 

no ramo septal, analisando: 

 

1 Sobrevida total; 

2 Qualidade de vida antes e após a redução septal percutânea através do 

questionário DASI e classe funcional pela New York Heart Association. 
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2.3 Objetivos secundários 

 

 

Analisar: 

 

Eventos maiores apresentados durante a evolução tardia: mortalidade cardáca, 

síncope, arritmias (fibrilação e taquicardia atrial, taquicardia e fibrilação ventricular, 

extrassístoles isoladas e pareadas), implante de marcapasso e/ou cardiodesfibrilador, 

nova redução septal cirúrgica ou percutânea pós-RSP e revascularização do 

miocárdio durante o seguimento tardio. 

 

Alterações encontradas nos exames de: 

 

Eletrocardiograma de 12 derivações; 

Ecocardiograma associado ao color Doppler; 

Eletrocardiografia dinâmica pelo sistema de Holter de 24h. 
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3  MATERIAL E MÉTODO 

 

 

3.1  Características do estudo 

 

 

Neste estudo de evolução clínica, foram incluídos todos os pacientes 

consecutivos com Cardiomiopatia Hipertrófica Obstrutiva sintomáticos que 

realizaram tratamento de redução septal percutânea (RSP) no Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia (IDPC) e no Hospital do Coração Associado ao Sanatório 

Sírio de São Paulo (HCor), e que foram seguidos clinicamente a partir de outubro de 

1998, quando foi realizado o primeiro procedimento até dezembro de 2013. O 

seguimento dos pacientes foi realizado por consulta médica e/ou contato telefônico 

com o próprio paciente ou o médico de referência. 

Os pacientes eram procedentes dos ambulatório do IDPC e do HCor ou 

encaminhados por outros médicos para a realização do procedimento. Todos 

receberam informações referentes ao protocolo de estudo, foram esclarecidas todas 

as dúvidas e informados a respeito dos objetivos do estudo, da necessidade de 

realizar novos exames complementares não invasivos, e assinaram o termo de 

consentimento informado e esclarecido, recebendo, também, cópia deste. (Anexo A) 

Toda a infraestrutura de suporte para condução da pesquisa e acompanhamento dos 

pacientes incluídos foi oferecida. 

O Protocolo nº 3.855 desse projeto de pesquisa foi devidamente protocolado e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia, e do Hospital do Coração, estando de acordo com a Declaração de 

Helsinki para pesquisa em humanos. (Anexos B, C, D, E) 
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3.2 Casuística 

 

 

3.2.1 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídos pacientes de ambos os sexos, com cardiomiopatia hipertrófica 

obstrutiva sintomáticos apesar de tratamento médico ótimo, tratados com redução 

septal percutânea que foi realizada no serviço de hemodinâmica do Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia (IDPC) e do Hospital do Coração de São Paulo (HCor) 

desde outubro de 1998. A maioria dos pacientes estava em classe funcional III e IV 

da NYHA, e apresentavam elevado risco cirúrgico devido à condição clínica.  

Os pacientes foram recrutados do ambulatório do IDPC e do HCor, ou foram 

encaminhados por outros médicos para o tratamento de redução septal percutânea, 

retornando a seus lugares de origem após o procedimento. Nos quadros 1 e 2, estão 

listados os critérios de inclusão e exclusão para a realização da RSP.  

 

Quadro 1 - Critérios inclusão para a realização de redução septal percutânea.   

 

 

Pacientes em classe funcional III-IV da NYHA mesmo com medicação plena. 

Gradiente em repouso > 30 mmHg ou provocado > 50 mmHg em VSVE. 

Pacientes com intolerância à medicação. 

Septo interventricular > 18 mm. 

Presença de movimento anterior sistólico da válvula mitral. 

Insuficiência mitral discreta a moderada. 

Válvula mitral sem alterações estruturais graves. 

Presença de artéria septal apropriada para o tratamento percutâneo. 
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Quadro 2 - Critérios de exclusão para redução septal percutânea. 

 

 

3.3 Protocolos  

 

 

3.3.1 Protocolo de realização de redução septal percutânea por injeção de 

 álcool 

 

O método consiste em produzir um infarto químico localizado no septo basal, 

por injeção seletiva de álcool por meio do ramo septal da artéria descendente 

anterior.  

A redução septal percutânea é realizada sob anestesia local, com paciente em 

decúbito dorsal, no laboratório de hemodinâmica. Quando necessária, utiliza-se 

anestesia geral. 

 

1. A via de acesso é, preferencialmente, femoral. Punção da veia femoral 

direita com um introdutor de 5F é realizada pela técnica de Judkins 

modificada, por onde é introduzido um eletrodo de marcapasso (Figura 9 

- A) e é levado até a ponta do ventrículo direito, no qual permanece por, 

pelo menos, 48h após o procedimento.  

 

Insuficiência mitral importante com indicação cirúrgica. 

Doença primária significativa de qualquer válvula.  

Doença coronariana multiarterial com indicação de revascularização.  

Doença terminal concomitante. 

Ramo septal inapropriado para o tratamento percutâneo. 

Gestantes (contraindicação relativa) 

 



3 Material e Método  56 

2. Punção da artéria femoral esquerda com introdutor de 5F realizada pela 

técnica de Judkins modificada, por onde é introduzido um cateter pigtail, 

que é levado até a ponta do ventrículo esquerdo para monitorizar a 

pressão do ventrículo esquerdo durante o procedimento.  

3. Punção da artéria femoral direita com introdutor de 6F realizada pela 

técnica de Judkins modificada, por onde é introduzido um Cateter pigtail,  

que é posicionado na raiz da artéria aorta. Nesse momento, verifica-se o 

gradiente de pressão simultânea entre o cateter pigtail na ponta do VE e o 

cateter na raiz aórtica, e se registra a curva de pressão.   

4 Realiza-se a cateterização da artéria coronária esquerda com o cateter 

guia de coronária esquerda. Procede-se, em seguida, à cateterização 

seletiva do ramo septal escolhido, com o fio-guia de 0,014” de 260 cm, 

que é levado até a ponta do ramo septal.  Com ajuda do guia, se introduz 

o balão “over the wire” de 0,5 mm maior que o diâmetro do ramo septal 

que será abordado, e ele é insuflado a 5 ou 6 atmosferas no 1/3 proximal 

do ramo septal por 3 ou mais minutos, para verificar: a queda do 

gradiente na VSVE, que pode ocorrer em metade dos casos, mas quando 

ocorre existe maior probabilidade de sucesso do procedimento. Verifica-

se que o balão esteja bem posicionado e estável a 3-5 mm abaixo da 

origem do ramo septal na artéria descendente anterior, sem deslocamento 

para a artéria descendente anterior. Retira-se o fio guia e, pela luz do 

balão, se injeta contraste ecocardiográfico ou contraste iodado sonificado 

(Figura 9 - B) para avaliar, angiograficamente, se existe refluxo de 

contraste para artéria DA, e se outros ramos coronários são opacificadas 

além do ramo septal. Nesse momento, é possível abortar o procedimento 

caso aconteça opacificação em locais remotos.   

5 Simultaneamente, o ecocardiografista verifica por meio de 

ecocardiograma transtorácico, se o contraste, que é visualizado 

ecocardiograficamente mais brilhante (Figura 9 - C), tinge o segmento do 

septo basal de maior abaulamento em contato com o folheto anterior da 

valva mitral. Quando o contraste opacifica outras estruturas diferentes, 

como músculos papilares, parede livre do ventrículo direito ou outros 
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segmentos septais sem relação com o septo basal, também podemos 

interromper o procedimento.  

6 Somente após confirmar concordância entre o hemodinamicista e 

ecocardiografista que o ramo septal selecionado é o apropriado, e se 

procede a injetar álcool absoluto. Após cada injeção de álcool, se injeta 

contraste angiográfico pelo cateter guia para verificar a perviedade da 

artéria descendente anterior. Em média, se utiliza 1 mL de álcool por 

centímetro de espessura de septo interventricular tratado, à velocidade de 

0,5 mL por minuto dependendo das mudanças eletrocardiográficas e 

hemodinâmicas (se o septo mede 20 mm, injeta-se 2 mL de álcool 

aproximadamente.)  

7 Uma vez injetado o álcool, se verifica na imagem ecocardiográfica a 

hipocinesia ou acinesia do septo basal e a diminuição do gradiente na 

VSVE. Um procedimento é considerado eficaz quando o gradiente cai, 

pelo menos, 50% com relação ao gradiente do pré-procedimento. 

Aguarda-se, pelo menos, 10 minutos, entretanto, o sistema é lavado com 

soro fisiológico e, então, o fio guia 0,014 é reintroduzido pela luz do 

balão. O balão é desinsuflado e retirado junto com o guia. Uma 

angiografia de controle é realizada para verificar a oclusão do ramo 

septal e perfusão normal das demais artérias coronárias (Figura 9 - D). 

Novamente, são medidas as pressões simultâneas do ventrículo esquerdo 

e aorta, finalizando o procedimento. 

9 O paciente é levado para a Unidade Coronariana na qual permanece 

durante as primeiras 24 a 48h, é colhido sangue a cada 6 horas para medir 

a curva enzimática de necrose (CPK, CK-MB, Troponinas), indo, depois, 

para a enfermaria, na qual permanece em observação por 5 dias.  
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FONTE: Pacientes do Estudo, protocolo 27. 

Figura 9 - Sequência durante realização de redução septal percutânea. A: Cateter eletrodo bipolar 

colocado na ponta do VD; B: Contraste angiográfico evidenciando o ramo septal; C: Contraste 

ecocardiográfico tinge o septo basal; e D: Angiografia final mostrando a oclusão do ramo septal e a 

integridade da artéria descendente anterior. 

 

 

3.3.2 Protocolo de avaliação clínica 

 

Exame clínico foi realizado por médico cardiologista, e os dados (antecedentes 

pessoais e familiares, pressão arterial, presença de sopro sistólico ou diastólico, 

doenças em tratamento no momento da consulta) pesquisados foram registrados num 

ficha de admissão. 

Ausculta foi realizada com estetoscópio Littmann Cardiology III ou 

equivalente. 
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A pressão arterial sistêmica aferida com equipamentos calibrados e de uso 

corrente nos ambulatórios. 

A frequência cardíaca instantânea obtida do eletrocardiograma ou da 

monitorização eletrocardiográfica acoplada ao ecocardiógrafo ou ao exame clínico.  

Pacientes responderam um questionário de 12 perguntas – DASI (Tabela 1). 

Pós-RSP todos os pacientes realizaram um ECG, um ecocardiograma e a 

maioria fez um eletrocardiograma dinâmico de 24h (Holter).  

 

 

3.3.3 Protocolo de avaliação eletrocardiográfica 

 

O eletrocardiograma de superfície de 12 derivações com aparelho Hewlett-

Packard ou equivalente, para análise do ritmo cardíaco [sinusal, fibrilação atrial 

(FA), ritmo juncional, Bloqueio Átrio-ventricular Total (BAVT), de marcapasso], 

frequência cardíaca, análise da onda P: duração, voltagem em D2, eixo da onda P 

(SÂP), intervalo PR. Análise do QRS: duração, voltagem, eixo elétrico do QRS 

(SÂQRS), intervalo QT e QTc. Sobrecargas atriais e ventriculares. Bloqueios de 

rama direita e esquerda completos, e divisionais pré-procedimento, pós-imediato e 

tardios. Todas as medições foram realizadas seguindo as diretrizes e consensos 

Brasileiros de Eletrocardiografia
(223, 224)

.  

 

 

3.3.4 Protocolo de avaliação ecocardiográfica 

 

O ecocardiograma foi realizado em aparelho Vivid7
®
 (GE Vingmed, System 

VII, Horton, Norway) ou similar equivalente no Instituto Dante Pazzanese de 

Cardiologia no Hospital do Coração – Associação do Sanatório Sírio. As imagens 

foram adquiridas na forma de clipes digitais e armazenadas em CDs. Posteriormente, 

as medidas foram realizadas em estação de trabalho EchoPAC PC versão 6.0.1
®
 (GE 

Vingmed Ultrasound), utilizando-se uma média de três ciclos consecutivos por um 

único operador. 
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O exame ecocardiográfico seguiu as orientações, de planos de corte e de 

imagem, publicadas pela Sociedade Americana de Ecocardiografia
(225)

, assim como 

as recomendações quanto às medidas lineares, volumétricas do ventrículo esquerdo e 

as medidas convencionais das imagens ao Doppler
(226)

. A qualificação e 

quantificação das lesões valvares seguiram as recomendações da Sociedade 

Americana de Ecocardiografia
(227, 228)

, que são acompanhadas pelas diretrizes do 

departamento de ecocardiografia e imagem cardiovascular da Sociedade Brasileira de 

Cardiologia. 

 

 

3.3.5 Descrição do registro, das medidas e dos cálculos pelo ecocardiograma 

 

As medidas, a partir de registros ecocardiográfico no modo M e no modo 

bidimensional, foram realizadas seguindo as recomendações do Departamento de 

Ecocardiografia da Sociedade Brasileira de Cardiografia que, por sua vez, 

acompanha as orientações da Sociedade Americana de Ecocardiografia
(229, 230)

 com o 

paciente em decúbito lateral esquerdo. Todas as medidas ecocardiográficas 

convencionais do modo M e bidimensional (2-D) foram realizadas de acordo com os 

consensos mencionados. A magnitude e distribuição da hipertrofia ventricular 

esquerda foi acessada a partir do plano longitudinal
(226)

 paraesternal e foi medido: o 

septo basal e um segmento da parede livre do ventrículo esquerdo. Todas as medidas 

foram registradas em milímetros (mm). 

Diâmetros internos sistólico e diastólico final do VE (DDVe) e DSVe) foram 

medidos em mm, assim como os diâmetros internos do átrio esquerdo e raiz aórtica. 

A medida da espessura diastólica do septo interventricular (EdSV) e da parede 

posterior do VE (EdPP) foi realizada a partir da imagem longitudinal paraesternal, 

com corte em modo M, correspondendo ao local no qual foi provocado o infarto 

químico, no septo basal e na parede livre correspondente do ventrículo esquerdo.  

A massa ventricular esquerda (MVE) foi calculada utilizando a fórmula de 

Cubo, assumindo a geometria do VE como sendo a de um elipsoide prolato. Foi 

utilizada a equação modificada da Sociedade Americana de Ecocardiografia, que 

pode ser representada na fórmula a seguir:  
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MVE= 0,8{1,04[(EdSV + DdPP + DdVE)3 – DdVE3]} + 0,6 

 

Onde EdSV: espessura diastólica do septo interventricular; EdPP: espessura 

diastólica da parede posterior do VE, DdVE: diâmetro diastólico do VE, DsVE: 

diâmetro sistólico do VE. As imagens do ecocardiograma bidimensional foram 

obtidas em cortes longitudinal paraesternal  e transversal, e apicais 2, 4 e 5 câmaras, 

de acordo com a recomendações do departamento brasileiro e da Sociedade 

Americana de Ecocardiografia
(231)

. 

 

 

3.3.6 Registros do Doppler pulsado e contínuo, e color Doppler 

 

Como registro, foi utilizado Doppler pulsado (orientado pelo color Doppler) e 

Doppler contínuo. Foram registrados os fluxos transvalvares mitral, aórtico e na 

VSVE em m/seg, e os gradientes em mmHg, tendo como referência uma imagem 

ecocardiográfica bidimensional de 4-câmaras e de 5-câmaras; foi utilizado Doppler 

pulsado orientado espacialmente pelo Doppler color, que permite uma visualização 

mais rápida dos fluxos anormais e uma avaliação espacial das velocidades em 2 

planos. A quantificação da velocidade do fluxo foi feita com Doppler contínuo para 

determinar o gradiente dinâmico na VSVE. 

 

 

3.3.7  Protocolo de avaliação do eletrocardiograma ambulatorial de 24h 

 (Holter)  

 

O registro do Holter 24h foi realizado em 3 canais com o auxílio de eletrodos 

de contato com a pele, aderidos ao tórax do paciente e conectados ao um 

minigravador digital por meio de cabos. O aparelho pode ser afixado à cintura do 

paciente, ou no bolso da camisa, e registra a atividade elétrica do coração durante as 

tarefas de rotina. O paciente preenche um diário das atividades realizadas 

cronologicamente e dos sintomas que apresentou durante a gravação.  
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As gravações foram armazenadas em computador com programa específico 

para análise dos eventos elétricos do coração. 

Analisamos o ritmo cardíaco (sinusal, fibrilação atrial, juncional, BAVT, ritmo 

de marcapasso), frequência cardíaca mínima, máxima e média, intervalo PR,  

presença de arritmias ventriculares: extrassístoles isoladas – bigeminadas – pareadas 

– taquicardia ventricular sustentada e não sustentada, mais rápida, mais lenta, de 

maior duração, arritmias atriais e supraventriculares: extrassístoles isoladas – 

bigeminadas – pareadas – taquicardia supraventricular sustentada e não sustentada, 

mais rápida, mais lenta, de maior duração, pausas maiores de 2 segundos, depressão 

do segmento ST; elevação do segmento ST. O objetivo deste exame foi avaliar a 

presença de arritmias potencialmente malignas. 

 

 

3.3.8 Protocolo de avaliação da capacidade funcional e qualidade de vida 

 

Aplicamos o questionário DASI (Duke Activity Status Index)
(216)

 à maioria dos 

pacientes do estudo. Consiste em um questionário autoaplicável de 12 questões 

(Tabela 1), cada uma com peso diferente de acordo com o VO2 do exercício que 

representa. Os pacientes recebiam o questionário, respondiam as questões e 

devolviam  ao pesqueizador para anâlise. Os valores correspondentes a cada resposta 

“sim” eram adicionados. A adição das repostas “sim” constituiu o índice DASI
(75)

. 

 

Índice DASI = Adição dos valores das respostas “sim”, que varia entre 0 e 58. 

 

A partir dos valores do índice DASI, podemos calcular o consumo de oxigênio 

segundo a forma abaixo: 

 

Pico de consume de O2: VO2 (mL*kg-1*min-1) = 0.43 x DASI + 9.6. 

Uma vez calculado o VO2  

Podemos transformar o pico de consumo de oxigênio em MET.  

Sabemos que 1 MET = 3.5 mL*kg-1*min-1 de trabalho, 

Para transformar VO2 em MET, procedemos a dividir o VO2 por 3,5 
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Capacidade funcional em MET = VO2 ÷ 3,5 mL/kg/min-1 de trabalho 

Ou diretamente MET = 0.43 X DASI + 9.6 ÷ 3,5 

Classificamos os pacientes segundo sua capacidade funcional para realizar um 

trabalho determinado pela quantidade de METs que representa. 

 

Classe I            ( > 7Met ) 

Classe II                ( > 5Met < 7Met ) 

Classe III               ( ≥ 2 Met < 5Met ) 

Classe IV              ( < 2 Met 
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Tabela 1 - Questionário autoaplicável: DASI 

                
DUKE ATIVITY STATUS INDEX (DASI) 

 

 

   DATA  :_____/____/_____                                 Situação : PRÉ/PÓS - RSP 

 

   NOME :  _______________________________________________________ 

 

   DATA DA RSP  : ____/____/____                    Idade  (no Evento) :_______ 

 

   CLASSE FUNCIONAL :  (     ) I   ,  (    )II  ,   (    )III  ,  (    )IV 

 

   PONTUAÇÃO FINAL :______________ 
 

Item ATIVIDADE SIM NÃO 

1 
Pode realizar tarefas de cuidado pessoal: comer, vestir-se, 
tomar banho, utilizar o banheiro? 

2,75 0 

2 Pode caminhar dentro da casa ou no pátio? 1,75 0 

3 Pode caminhar um ou dois quarteirões no plano? 2,75 0 

4 Pode subir um lance de escadas ou uma ladeira? 5,5 0 

5 Pode correr uma curta distância? 8 0 

6 
Pode realizar serviços domésticos leves como lavar a louça 
ou tirar o pó? 

2,7 0 

7 
Pode realizar serviços domésticos moderados: varrer ou 
passar o aspirador; carregar compras de supermercado? 

3,5 0 

8 
Pode realizar serviços domésticos pesados: esfregar o chão 
ou levantar/mover moveis pesados? 

8 0 

9 
Pode realizar serviços de jardinagem: rastelar folhas/ervas, 
empurrar cortador de grama. 

4,5 0 

10 Pode ter relações sexuais? 5,25 0 

11 
Pode participar de atividades recreativas moderadas: golfe, 
boliche, dançar, jogar dupla de tênis ou jogar uma bola de 
basebol ou futebol? 

6 0 

12 
Pode participar de esportes vigorosos como natação, tênis 
individual, futebol, basquetebol, esqui? 

7,5 0 

FONTE: Am J Cardiol, 1989 

 

 

3.3.9 Seguimento dos pacientes 

 

Os pacientes, após a realização da RSP, fizeram a primeira avaliação após o 

procedimento, em média, 2,8 ± 1,5 meses (média e desvio-padrão). A ideia era 

avaliá-los aos 3, 6, 12 meses e a cada ano. Nem todos cumpriram rigorosamente com 

o proposto, mas todos os pacientes foram reavaliados entre 2012 e 2013, e 35 

pacientes foram reavaliados anualmente. Resumimos as reavaliações em 5 momentos 

que serão apresentados nos resultados.   
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Durante o seguimento, a maioria dos pacientes compareceu ao IDPC, onde 

responderam o questionário DASI e preencheram uma ficha relatando os eventos 

ocorridos desde o dia da realização da RSP. Imediatamente, realizaram um 

eletrocardiograma (ECG), agendaram um ecocardiograma com Doppler colorido e 

um eletrocardiograma dinâmico pelo método Holter de 24hs no setor de 

ecocardiografia, e eletrocardiografia e eletrofisiologia do IDPC respectivamente.  

Devido ao Brasil ser um país continental, e existir grande mobilidade de pessoas, 

alguns dos pacientes incluídos no estudo não puderam comparecer a São Paulo para 

realizar a última avaliação. Pacientes que não vieram ao IDPC encaminharam os 

últimos exames por correio, e, nesses casos, contamos com a inestimável 

colaboração de colegas cardiologistas que moravam na mesma cidade dos pacientes e 

que os orientaram para a realização dos exames. Os exames recebidos foram 

checados por ecocardiografista independente e se mostraram sem grandes diferenças 

metodológicas, e os valores encontrados foram concordantes com os exames 

realizados no IDPC.  

Dados de todos os exames e dos eventos foram armazenados em um banco de 

dados do programa SPSS, versão 19.0. 

 

 

3.4  Definições  

 

 

Sucesso do procedimento: O procedimento de redução septal percutânea foi 

considerado realizado com sucesso quando: 

 

-  Foi obtida uma diminuição do gradiente intraventricular imediata maior 

que 50% do gradiente hemodinâmico antes da RSP; 

-  A artéria descendente anterior não sofreu dano (dissecção – vazamento 

de álcool - oclusão) durante o procedimento. 
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Pacientes de alto risco cirúrgico: Foram considerados pacientes de alto risco 

cirúrgico aqueles que devido à sua condição clínica apresentaram elevaria a 

mortalidade do tratamento cirúrgico com miectomia.: Idade ≥ 50 anos (HR 2.8, 95% 

IC, 1.5–5.1, P=0.001); Gênero feminino (HR 2.5, 95% IC, 1.5–4.3, P=0.0009); 

Fibrilação atrial prévia (HR 2.2, 95% IC, 1.2–4.0, P=0.008); Cirurgia de RM 

simultânea (HR 3.7, 95% IC, 1.7–8.2, P=0.001); Diâmetro do AE ≥ 46 mm (HR 2.9, 

95% IC, 1.6–5.4, P=0.0008); Tratamento prévio com redução septal cirúrgica ou 

percutânea e implante de marcapasso, insuficiência hepática ou renal importante, 

doença pulmonar obstrutiva crónica
(173, 232)

.  

 

 

Classe funcional pela New York Heart Association 

 

I Sem sintomas e nenhuma limitação em atividades cotidianas; com 

doença cardíaca diagnosticada. 

II Leves sintomas e limitações em atividades cotidianas. Confortáveis no 

repouso.  

III Com limitação importante na atividade física; atividades menores que as 

cotidianas produzem sintomas. Confortáveis somente em repouso.  

IV Severas limitações. Sintomas presentes mesmo em repouso.  

 

 

Escala de atividade específica partindo do índice DASI. 

 

Classe I            (> 7Met)   Caminhar ou correr a 8 Km/h. 

Classe II                (≥ 5Met ≤ 7Met) Caminhar ou correr a 6,4 Km/h. 

       Ter relações sexuais.   

          Classe III               (≥ 2 Met < 5Met) Caminhar a 3,22Km/h. 

          Classe IV              (< 2 Met)  Nenhuma atividade   
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3.5 Análise estatística 

 

Os dados qualitativos foram descritos em frequências absolutas e relativas, e os 

quantitativos resumidos em médias ± desvios-padrão. A suposição de distribuição 

normal para as variáveis quantitativas foi avaliada por estatísticas descritivas, 

coeficientes de assimetria e curtose, diagramas do tipo box-plot e gráfico normal de 

probabilidades (Normal plot). 

Os parâmetros eletrocardiográficos, ecocardiográficos, sintomas, classe 

funcional NYHA e qualidade de vida observados antes da alcoolização foram 

comparados aos obtidos nos exames realizados após o procedimento (pós-imediato e 

seguimento). Para as variáveis quantitativas, foram utilizados modelos ANOVA com 

medidas repetidas, seguidos pelo método de comparações múltiplas de Bonferroni 

para as comparações entre os momentos de avaliação. Para as variáveis qualitativas, 

foram adotados modelos de equações de estimação generalizadas (EEG ou, em 

Inglês, GEE – Generalized Estimating Equations) com distribuição Binomial (no 

caso de respostas binárias) ou multinomial (para a classificação funcional), 

considerando estrutura de correlação autorregressiva de ordem 1. A mesma 

metodologia (ANOVA e EEG) foi utilizada para analisar os resultados dos exames 

de Holter de 24hs realizados durante o seguimento. Os resultados foram ilustrados 

por gráficos de perfis médios. 

A evolução dos pacientes com relação à ocorrência de eventos maiores 

(implante de CDI, MP, fibrilação atrial, nova RSP, miectomia, RM ou óbito 

cardíaco) foi analisada, inicialmente, por curvas de Kaplan-Meier para estimar as 

probabilidades livres de eventos. Para analisar os fatores associados à ocorrência dos 

eventos, foram ajustados modelos de riscos proporcionais de Cox. Na primeira etapa, 

investigou-se o efeito isolado de cada variável por modelos de regressão de Cox 

simples (abordagem univariada). As variáveis com p < 0,20 foram selecionadas e 

incluídas em um modelo de regressão de Cox múltipla (análise multiavariada), no 

qual todos os fatores foram avaliados simultaneamente. Os resultados foram 

apresentados em razões de risco (hazard ratio) e respectivos intervalos de confiança 

de 95%. 
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Foi adotado nível de significância de 0,05. O programa estatístico utilizado foi 

o SPSS versão 19.0. 
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4  RESULTADOS 

 

 

4.1 Caracterização dos pacientes prévia à redução septal percutânea 

 

 

Foram incluídos no estudo 56 pacientes com Cardiomiopatia Hipertrófica 

Obstrutiva (CMHO) que realizaram tratamento de redução septal percutânea (RSP) 

no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia ou no Hospital do Coração Associado 

ao Sanatório Sírio no período entre outubro de 1998 e dezembro de 2013. Os 

pacientes do estudo vieram de São Paulo capital, interior do estado de São Paulo, 

estados de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Alagoas, Maranhão, Rio de Janeiro, 

Bahia, Paraíba e Rondônia e um paciente de Equador. A Figura 10 ilustra a 

distribuição dos pacientes. Obtivemos um seguimento, até dezembro de 2013, da 

totalidade dos pacientes.  

A Tabela 2 apresenta as características clínicas observadas antes do 

procedimento. A idade dos pacientes variou entre 8 e 81 anos, com média de 53,2 

anos (desvio-padrão de 15,5 anos). Do total de 56 pacientes, 2 eram crianças (um 

com 8 anos e outro com 13 anos); os demais tinham 29 anos ou mais, incluindo 39 

(69,6%) pacientes ≥ 50 anos. 
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Figura 10 - Mapa do Brasil mostrando a distribuição dos pacientes do estudo. 

 

Com relação ao gênero, a amostra era equilibrada, sendo 28 homens (50%) e 

28 mulheres (50%). A média do índice de massa corpórea (IMC) foi 29,1 kg/m2 

(desvio-padrão 6,0 kg/m2), com variação entre 17,1 e 52,8 kg/m2. A taxa de 

obesidade foi relativamente elevada, com 34% de pacientes aprentando um IMC 

maior ou igual a 30 kg/m2. 

Sessenta e oito por cento dos pacientes eram hipertensos, mais da metade 

(53,6%) tinha dislipidemia, 39,3% (22 pacientes) tinham arritmias e 17,9% (10 

pacientes) tinham hipotireoidismo. Entre os pacientes com hipotireoidismo, 5 

apresentavam arritmias, sendo em 2 pacientes encontrada taquicardia ventricular 

(com indicação de cardiodesfibrilador); outras arritmias foram taquicardia 

atrial/supraventricular, fibrilação atrial, e extrassístoles atriais/supraventriculares 

isoladas. 

Foi constatada doença coronária prévia em 11 pacientes (19,6%); 5 destes 

haviam sido submetidos à revascularização do miocárdio (uma cirúrgica e 4 

percutâneas) e um havia implantado cardiodesfibrilador (CDI), os demais pacientes 

estão sendo acompanhados clinicamente com lesões ateroscleróticas coronárias 

discretas em 4 pacientes e moderada em um.  
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Aproximadamente, 40% tinha parentes afetados pela doença (história familiar 

de CMH). 

Antes do procedimento, 4 (7,1 %) pacientes tinham implantado marcapasso ou 

CDI como tratamento da cardiomiopatia hipertrófica (1 marcapasso e 3 CDI), e 

outros 4 (7,1) pacientes tinham sido submetidos à cirurgia de miectomia prévia, dois 

dos quais foram operados quando crianças com 7 e 9 anos de idade, respectivamente. 
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Tabela 2 - Perfil clínico dos pacientes antes da redução septal percutânea. 

Dp: desvio-padrão; IMC: Índice de Massa Corpórea; DM=diabetes mellitus; HAS: 

Hipertensão Arterial Sistêmica; DLP: Dislipidemia; DAC: Doença Arterial Coronária; 

ICC: Insuficiência Cardíaca Congestiva; CMHO: Cardiomiopatia Hipertrófica Obstrutiva; 

RM: Revascularização Miocárdica, CDI: Cardiodesfibrilador Implantável, NYHA: New 

York Heart Association; *extrassístoles atrais/supraventriculares ou ventriculares. 

 

Características clínicas Total de pacientes (n=56) 

Idade (anos) – média (dp) 53,2 ± 15,5 

Sexo masculino – n (%) 28 (50,0%) 

Superfície corpórea (m
2
) – média (dp) 1,83 ± 0,22 

IMC (kg/m
2
) – média (dp) 29,1 ± 6,0 

Obesidade (IMC ≥ 30      kg/m
2
) 19 (33,9 %) 

Tabagista – n (%) 5 (8,9 %) 

Ex-tabagista – n (%) 14 (25,0 %) 

Antecedentes pessoais – n (%)  

HAS 38 (67,9 %) 

DLP 30 (53,6 %) 

Arritmias* 22 (39,3 %) 

DAC 11 (19,6 %) 

Hipotireoidismo 10 (17,9 %) 

DM 9 (16,1 %) 

CMH Familiar                   21 (37,5 %)  
 

Intervenções prévias – n (%)  

RM (Cirúrgica/Stent) 5 (8,9 %) 

Miectomia 4 (7,1 %) 

CDI 3 (5,4 %) 

Marcapasso 1 (1,7 %) 

*Arritmias apresentadas prévias– n (%) 22 (39,3 %) 

Fibrilação atrial 6 (10,7 %) 

Taquicardia atrial/supraventricular 6 (10,7 %) 

Pausas/bloqueios 4 (7,1 %) 

Extrassístoles isoladas* 4 (7,1 %) 

Taquicardia ventricular 2 (3,6 %) 

Sintomas – n (%)  

Dispneia 52 (92,9 %) 

Angina 41 (73,2 %) 

Síncope 17 (30,4 %) 

Classe funcional  pela NYHA– n (%)  

I - 

II 1 (1,8 %) 

III 21 (37,5 %) 

34 (60,7 %) IV 
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Com relação aos sintomas, 52 (92,9%) tinham dispneia aos pequenos esforços, 

41 (73,2%) tinham angina e 17 (30,4%) haviam tido síncope. No exame físico, a 

grande maioria apresentava sopro sistólico no foco paraesternal esquerdo (54 dos 56 

pacientes, 96,4%) e a quase totalidade dos pacientes estava em classe funcional III ou 

IV da NYHA antes do tratamento percutâneo.  

Todos os pacientes utilizavam, pelo menos, um medicamento regular antes do 

procedimento, em geral, betabloqueadores (83,9%), bloqueadores dos canais de 

cálcio (30,4%) e antiarrítmicos (17,9%) (Tabela 3). Apenas um paciente usava 

anticoagulante (warfarina). 

No eletrocardiograma realizado antes da alcoolização, verificou-se que a 

maioria dos pacientes tinha ritmo sinusal, em 52 pacientes (92%), foi observada 

sobrecarga ventricular esquerda com padrão sistólico “strain pattern” e 22 pacientes 

(39,3%) tinham algum tipo de bloqueio (Tabela 4). 

No ecocardiograma prévio, observou-se que 21 pacientes (37,5%) tinham 

insuficiência mitral discreta e 35 pacientes (62,5%) tinham insuficiência mitral 

moderada. Os demais parâmetros ecocardiográficos observados antes do 

procedimento são descritos na Tabela 5. 
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Tabela 3 – Medicações em uso antes da alcoolização. 

 

Drogas utilizadas Total de pacientes (n=56) 

BETABLOQUEADORES, n (%) 47 (83,9%) 

Propranolol 22 (39,3%) 

Atenolol 21 (37,5%) 

Metoprolol 2 (3,6%) 

Bisoprolol 1 (1,8%) 

Sotalol 1 (1,8%) 

ANTIARRÍTMICOS 

Amiodarona   

Propafenona   

10 (17,9%) 

9 (16,1%) 

1 (1,8%) 

BLOQUEDORES DOS CANAIS DE CA
+
, n (%) 17(30,45%) 

Verapamil (Dilacoron) 14 (25,0%) 

Diltiazen 3 (5,4%) 

IECA/ BRA n (%) 17 (30,4% 

Captopril 5 (8,9%) 

Losartana 5 (8,9%) 

Valsartana                   4 (7,1% 

Enalapril 1 (1,8%) 

Candesartana 1 (1,8%) 

Lisinopril 1 (1,8%) 

DIURÉTICOS, n (%) 19 (33,9%) 

Espironolactona   9 (16,1%) 

Lasix 3 (5,4%) 

Hidroclorotiazida 3 (5,4%) 

Clortalidona 2 (3,6%) 

2 (3,6%) Indapamida 
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Tabela 4 – Parâmetros eletrocardiográficos antes da redução septal percutânea. 

 

DADOS DO ECG PRÉVIO 
 

 

Total de pacientes  

(n=56) 

SOBRECARGA VENTRICULAR “Strain Pattern”, n (%) 52 (92,9%) 

RITMO, n (%) 

Sinusal 51 (91,1%) 

Marcapasso 3 (5,4%) 

FA persistente 2 (3,6%) 

FREQUÊNCIA CARDÍACA (bpm), média (dp) 67,8 ± 13,3 

BLOQUEIOS – n (%) 

BFASE 13 (23,2%) 

BCRE 4 (7,1 %) 

BCRD 4 (7,1 %) 

Bloqueio AV de 1º grau 1 (1,8%) 

BAVT intermitente 1 (1,8%) 

BAVT definitivo 1 (1,8%) 

Pausas sinusais 1 (1,8%) 

EXTRASSÍSTOLE VENTRICULAR ISOLADA, n (%) 5 (8,9%) 

EXTRASSÍSTOLE ATRIAL ISOLADA, n (%) 4 (7,1%) 

TAQUICARDIA ATRIAL SUSTENTADA, n (%) 1 (1,8%) 

DURAÇÃO DA ONDA P (ms), média (dp) 64,2 ± 11,1 

QUADRANTE DO EIXO DA ONDA P, n (%)   

Q. Inferior Esquerdo      (0º a +90º)  51 (91 %) 

Q. Superior Esquerdo    (0º a -90º) 

Q. Inferior Direito          (+90º a + 180º) 

Q. Superior Direito         ( - 90º a  ± 180º)                                                           

 

 

 

3 (5,3 %) 

0 (0%) 

0 (0%) 

Sem onda P  2 (3,6%) 

DURAÇÃO INTERVALO PR (ms), média (dp)  159,5 ± 31,8 

DURAÇÃO DO QRS (ms), média (dp)  100,0 ± 25,4 

AMPLITUDE DO QRS (volts), média (dp)  33,2 ± 14,1 

QUADRANTE DO EIXO DO QRS: SÂQRS, n (%)   

*Inferior Esquerdo         (0º a + 90º)  35 (62,5%) 

*Superior Esquerdo        (0º a - 90º)  20 (35,7%) 

*Inferior  Direito            (+90º a ± 180º 

*Superior Direito            (-90º a ±180º) 

 

 

1 (1,8%) 

            0 (0%) 

DURAÇÃO DO QT (ms), média (dp)  441,4 ± 44,7 

DURAÇÃO DO QT corrigido, média (dp)  463,1 ± 46,4 

FA: Fibrilação Atrial, BCRD: Bloqueio Completo de Ramo Direito, BCRE: Bloqueio Completo de 

Ramo Esquerdo, BFASE: Bloqueio Fascicular Ântero-superior Esquerdo, BAVT: Bloqueio Átrio-

ventricular Total, bpm: batimento por minuto, dp: desvio-padrão, ms: milissegundo,* = direita ou 

esquerda anatômica. 
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Tabela 5 – Parâmetros ecocardiográficos antes da redução septal percutânea (n=56). 

 

Variáveis do ECO pré média 
desvio-

padrão 
mínimo máximo 

 SEPTO INTERVENTRICULAR (mm)   23,93 4,23 18,00 42,00 

 PAREDE POSTERIOR (mm) 13,63 2,60 10,00 25,00 

 RELAÇÃO SEPTO / PAREDE    1,79 0,37 1,20 3,00 

 AE (mm) 45,70 8,05 28,00 65,00 

 AO (mm) 32,73 3,38 26,00 41,00 

 GRADIENTE REPOUSO (mmHg)   92,79 34,33 34,00 165,00 

 ECO ESTRESSE PRÉ-GRAD. (mmHg)   137,23 40,61 59,00 200,00 

 DIÂMETRO DIAST. DO VE  (mm) 45,54 5,12 32,00 55,00 

 DIÂMETRO SIST. DO VE  (mm) 26,91 3,83 19,00 35,00 

 FRAÇÃO DE EJEÇÃO (%)   69,66 6,93 50,00 86,00 

 MASSA (g/m2)   452,38 107,21 274,00 704,00 

 ÍNDICE DE MASSA (g/m2) 255,01 88,15 155,08 704,09 

E: átrio esquerdo, AO: diâmetro aórtico, mm: milímetros, mmHg: milímetros de mercúrio, GRAD: 

gradiente, DIAST.: diastólico, SIST.: sistólico 

 

 

4.2 Indicação da redução septal percutânea no grupo de estudo 

 

 

A indicação da redução septal percutânea foi realizada devido à insuficiência 

cardíaca refratária ao tratamento clínico em 51 pacientes (91 %), em três pacientes 

(5,3 %), além dos sintomas limitantes e gradiente importante em VSVE, 

apresentavam síncope por taquicardia ventricular documentada. Nestes casos, foi 

indicada a RSP conjuntamente ao implante de CDI. Os outros 2 (5,36 %) pacientes 

apresentavam bradicardia sintomática, um fibrilação atrial de baixa resposta 

ventricular (frequência cardíaca < 30bpm), e outro pausas sinusais maiores de 3 

segundos, com indicação de implante de marcapasso. Esses pacientes que chegaram 

com indicação de CDI ou marcapasso associada redução septal percutânea foram 

submetidos a implante durante a internação do procedimento invasivo. Foram 4 

pacientes (2 marcapasso e 2 CDI).  
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4.3  Resultados imediatos do procedimento e complicações. 

 

 

Houve sucesso imediato em 51 pacientes (91,1%) e insucesso em cinco 

pacientes (8,9%), incluindo um óbito. Três pacientes no grupo qualificado como 

insucesso apresentaram uma redução do gradiente em VSVE menor que 50% do 

gradiente prévio ao procedimento. Em outro paciente, houve uma melhora clínica 

imediata, entretanto, os sintomas e o gradiente retornaram em menos de um ano. O 

quinto paciente considerado insucesso foi a óbito no 5º dia pós-RSP devido a choque 

cardiogênico provocado pelo infarto agudo do miocárdio atribuído ao refluxo de 

álcool do ramo septal para ADA por vedação incompleta do balão, provavelmente 

menor que o adequado para esse vaso, determinando a oclusão da artéria. 

Foi observada uma queda importante e significativa do gradiente 

hemodinâmico no pós-procedimento imediato, que variou considerando a média e o 

desvio-padrão de 104,89 ± 32,69 mmHg para 20,89 ± 20,15 mmHg no pós-imediato 

com significância estatística (p=0,001) Tabela 6 e Gráfico 3.  

O volume de álcool absoluto empregado por paciente foi, em média, de 2,48 ± 

0,65 mL. Em geral, foi utilizado, aproximadamente, 1 mL de álcool para cada 1 cm 

de septo interventricular a ser tratado. 

O tempo de internação foi de 2 a 26 dias, com mediana de 6,5 dias. Os três 

pacientes com maior período de internação foram os que implantaram marcapasso ou 

CDI durante a mesma internação.  

Resultados imediatos mostraram que apenas 1 (1,7%) paciente desenvolveu 

bloqueio atrioventricular total com necessidade de marcapasso definitivo, uma nova 

onda "q" em V1 apareceu no eletrocardiograma (ECG) de 47 (83,9%) pacientes com 

uma diferença significativa se comparados a 10 (17,8%) que tinham onda "q" pré-

RSP (p < 0,001). Bloqueio de ramo direito foi observado em 38 (67,9%) pacientes  

após RSP,um aumento significante com relação a os 4 (7,1%) pacientes pré-RSP 

com BCRD, p < 0,001. 

Mudanças imediatas no ecocardiograma foram uma queda importante do 

gradiente de 92,8 ± 33,5 mmHg para 25,0 ± 24,13 mmHg, p=0,001, desaparecimento 

ou de redução de MAS que estava presente em todos os pacientes pré-RSP e 
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encontrados em 9 (16%) pacientes pós-RSP (p < 0,001), diminuição da insuficiência 

mitral moderada de 48 (85%) pacientes pré para 5 (8,9%) pacientes pós (p < 0,001) e 

hipocinesia  do segmento basal do septo interventricular ou acinesia em todos os 

pacientes.  

 



4 Resultados  80 

Tabela 6 - Parâmetros hemodinâmicos durante a redução septal percutânea. 

 

Variáveis média desvio-padrão mínimo máximo 

ALCOOL quantidade utilizada (mL) 2,48 0,65 1,50 5,00 

PRESSÃO PRÉ VE Sistólica (mmHg) 215,36 32,18 140,00 300,00 

PRESSÃO PRÉ VE Diastólica (mmHg)   21,21 10,03 10,00 90,00 

PRESSÃO PRÉ AO Sistólica (mmHg) 109,73 20,21 70,00 160,00 

PRESSÃO PRÉ AO Diastólica (mmHg) 65,09 15,12 15,00 90,00 

Gradiente basal (repouso) (mmHg)   104,89 32,69 40,00 180,00 

Gradiente pós-extrassistólico (mmHg) 154,59 37,73 60,00 240,00 

Gradiente ao final da RSP (mmHg) 20,87 20,15 0,00 80,00 

VE: Ventrículo Esquerdo, AO: aorta, RSP: Redução Septal Percutânea. 

 

Gráfico 3 - Distribuição dos 56 pacientes quanto ao gradiente hemodinâmico em repouso, pós-

extrassistólica e ao final da RSP. 

 

 

 

4.4  Evolução dos marcadores de infarto 

 

 

A injeção de álcool seletiva no ramo septal provoca um infarto químico 

localizado. O infarto provoca necrose do tecido afetado e elevação dos marcadores 



4 Resultados  81 

de injúria miocárdica em sangue periférico. Foram aferidos os marcadores de necrose 

miocárdica a cada 6 horas nas primeiras 24h, e a cada 12h nos 3 dias seguintes.  Nos 

primeiros pacientes tratados entre 1998 e 2000, foi avaliada a enzima 

creatinofosfoquinase total (CPK) e a desidrogenasse láctica (DHL). A partir do ano 

2000, foram avaliadas enzimas específicas de necrose miocárdica, como a fração 

miocárdica da creatinofosfoquinase (CK-MB) e as troponinas. Mesmo com 

diferentes metodologias, as curvas apresentavam uma base estreita, com rápida 

elevação e declínio, e com valores elevados, apesar de ser um infarto localizado 

(Gráfico 4). Trabalhos de ressonância magnética por técnica de realce tardio com 

gadolínio mostraram que o volume do segmento infartado, nos pacientes com CMH 

tratados com RSP, foi de 10 a 20 g de tecido miocárdico
(233)

.  

Os maiores valores encontrados em nosso estudo para as enzimas foram, 

respectivamente, para CPK 1985 U/L, para DHL 1946 U/L, para CK-MB 600 U/L e 

para troponinas 215 ng/dL. 

 

Gráfico 4 - Curva enzimática de CK-MB e troponinas no paciente protocolo 28 do estudo. 
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4.5 Complicações do procedimento imediatas 

 

 

Um paciente (1,8%) apresentou óbito no 5º dia de evolução.  

Um paciente (1,8) necessitou implantar marcapasso definitivo desde que 

permaneceu com bloqueio átrio ventricular total após > 48h do tratamento 

percutâneo.  

Não tivemos complicações vasculares ou outras complicações relacionadas à 

técnica do procedimento nos 56 pacientes tratados. Trabalhos na literatura
(234)

 

relatam dissecção de artéria descendente anterior, tamponamento, perfuração 

miocárdica por eletrodo de marcapasso, endocardite, acidente vascular cerebral, 

hematomas importantes com necessidade de transfusão, nenhuma dessas 

complicações foi observada em nossa casuística imediata e durante o período de 

internação, enfatizando que a maioria das intervenções foi realizada 

preferencialmente por um único operador.  

 

 

4.6 Análise dos parâmetros ecocardiográficos 

 

 

Todos os pacientes realizaram, pelo menos, um ECO antes e após a 

alcoolização, 50 pacientes repetiram o exame duas vezes, 45 fizeram o exame 3 

vezes, 38 pacientes fizeram o ECO 4 vezes e 11 pacientes fizeram o ECO 5 vezes 

após o procedimento. 

Com exceção do AE que não apresentou variação significante, de um modo 

geral, os valores das variáveis ecocardiográficas caem no pós-operatório e continuam 

diminuindo durante o seguimento, com uma redução paulatina e constante a través 

do tempo dos parâmetros avaliados com diferentes graus de significância estatística.  

Exceto o gradiente intraventricular na VSVE que foi aferido imediatamente 

pelo ecocardiograma durante o procedimento, os demais parâmetros, como o septo 

interventricular, a parede posterior, a massa ventricular esquerda e o índice de massa, 

foram analisados até 6 meses após. Consideramos como a primeira avaliação após 
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RSP os ecos realizados, em média, 2,8 ± 1,5 meses (média ± desvio-padrão) pós-

redução septal percutânea. 

 

4.6.1 Análise da evolução do septo interventricular e parede posterior 

 

Houve uma redução do septo interventricular basal progressiva após o 

procedimento quando comparado ao septo medido no pré-operatório (p < 0,001). O 

tempo médio da primeira avaliação pós foi de 2,8 ± 1,5 meses. A espessura do septo 

diminuiu nos ecocardiogramas tardios e foram ainda menores com diferenças 

estatisticamente significantes nas medidas até a 3º avaliação pós (p < 0,001) (Gráfico 

5). A partir da terceira avaliação, não houve diferença estatisticamente significativas 

entre os valores obtidos nos ECOS tardios contudo, observa-se uma pequena e 

constante redução dos valores da espessura do septo interventricular durante o 

seguimento.  

Um comportamento semelhante ocorreu na parede posterior do ventrículo 

esquerdo. Houve uma redução significativa da parede posterior após o procedimento 

em relação à medida observada no pré (p < 0,001). O tempo médio desta primeira 

avalição pós foi de 2,8 ± 1,5 meses. Após esta redução do pós, não foram observadas 

alterações significativas da parede posterior durante o seguimento (Gráfico 6). A 

diminuição da espessura do septo interventricular foi mais expressiva que a da 

parede posterior.  
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Gráfico 5 - Septo interventricular antes e após a RSP – médias ± erros padrão. 
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Gráfico 6 - Parede posterior antes e após a RSP – médias ± erros padrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.2 Análise da evolução do gradiente ecocardiográfico em repouso (mmHg) 

 

Observou-se uma grande diminuição do gradiente de repouso no pós-

procedimento imediato (p < 0,001) se comprado ao gradiente pré-RSP (Gráfico 7). 

Apesar de o gráfico mostrar uma redução gradativa durante o seguimento, não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significantes entre as medidas de gradiente 

em repouso obtidas nos ECOS tardios. 
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Gráfico 7 - Gradiente ecocardiográfico em repouso antes e após a RSP – médias ± erros padrão. 
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4.6.3 Análise da evolução do gradiente ecocardiográfico no stress (mmHg) 

 

Assim como no gradiente em repouso, houve uma grande redução do gradiente 

de estresse (estimulados por manobra de Valsalva ou exercício) no pós-procedimento 

(p < 0,001). Nas comparações entre as medidas dos ecocardiogramas tardios, não 

houve diferença estatística entre as medidas sequenciais, mas houve diferença entre o 

pós-imediato e o gradiente observado na 4ª avaliação tardia (p=0,040), indicando que 

o gradiente no stress tende a diminuir ainda mais com o tempo (Gráfico 8). 
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Gráfico 8 - Gradiente ecocardiográfico no estresse antes e após a RSP – médias ± erros padrão. 
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4.6.4 Massa e índice de massa 

 

No pós-procedimento, as avaliações da massa ventricular foram realizadas, em 

média, com 2,8 ± 1,5 meses (média do tempo em meses ± desvio-padrão) e foi 

observado que, em média, a massa cai pouco mais que 100 g (diferença 

estatisticamente significante com p < 0,001); continuou diminuindo até o segundo 

ECO tardio (p=0,001) quando se estabilizou, ou seja, não variou de forma 

significativa após a terceira avaliação ao longo do tempo (Gráfico 9). 
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Gráfico 9 - Massa antes e após a RSP – médias ± erros padrão. 
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Os resultados quanto ao índice de massa foram semelhantes aos da massa em 

gramas, com redução no pós e no primeiro ECO tardio, sem diferenças significativas 

entre as avaliações posteriores (Gráfico 10). 

 

Gráfico 10 - Índice de massa antes e após a RSP – médias ± erros padrão. 
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4.6.5 Tamanho do átrio esquerdo 

 

O tamanho do átrio esquerdo avaliado no pré-RSP foi, em média, de 45,70 mm, 

com desvio-padrão de 8,05 mm. Considerando o tamanho do átrio normal até 40 mm 

de diâmetro, a média dos valores dos átrios dos pacientes do estudo estava 

aumentada. A RSP não modificou (reduziu ou aumentou) a dimensão do átrio 

esquerdo nas avalições pós-RSP. Houve uma tendência a diminuir o tamanho do 

átrio na primeira e segunda avaliação pós, porém, sem significância estatística, e o 

tamanho do átrio praticamente não se modificou ao longo do tempo. Podemos 

afirmar que não foram observadas alterações nas medidas de átrio esquerdo obtidos 

nos exames de ecocardiografia (Gráfico 11). 

 
Gráfico 11 - Tamanho do átrio esquerdo antes e após a RSP – médias ± erros padrão. 
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A título de exemplo observamos na Figura 11 a evolução ecocardiográfica do paciente 

correspondente ao protocolo 28 do estudo. 

 

FONTE: Paciente protocolo 28. 

Figura 11: Imagem Ecocardiografica em 2D e modo M em Pre-RSP (A-C) evidenciando a importante 

hipertrofia septal > 30 mm, fluxo turbulento no átrio esquerdo devido a incompetência mitral 

moderada provocada pelo MAS que desloca o folheto anterior da valva mitral contra o septo 

hipertrofiado durante quase toda a sístole ocluindo a VSVE (C). Três anos e meio pós-RSP (B-D) a 

insuficiência mitral era discreta o septo basal diminuiu para 12 mm e não apresenta contato do folheto 

anterior com o septo interventricular basal (MAS) e o gradiente (não visualizado nesta figura) passou 

de 160 mmHg para 36 mmHg com melhora clínica expressiva. 

 

 

 

4.7  Comportamento dos parâmetros eletrocardiográficos 

 

 

4.7.1 Ritmo e frequência cardíaca. 

 

A maioria dos pacientes tinha ritmo sinusal antes de RSP e manteve o ritmo 

sinusal no pós. Não houve diferença entre pré e pós (p=0,317), nem entre as 



4 Resultados  91 

avaliações subsequentes com relação ao ritmo. Na Tabela 7, observamos que a 

maioria dos pacientes que tinha ritmo sinusal antes da RSP assim permaneceu. Em 

apenas um paciente, ocorreu bloqueio átrio-ventricular total imediatamente após RSP 

provocado pelo álcool. 

 
Tabela 7 - Avaliação do ritmo cardíaco encontrado nos pacientes antes e nas diferentes avaliações 

pós-redução septal percutânea. 

 

 

  

AVALIAÇÃO 

  
PRÉ PÓS 2ª 3ª 4ª 5ª 

RITMO n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Sinusal 51 (91,1%) 51 (91,1%) 44 (83,0%) 38 (82,6%) 26 (72,2%) 9 (81,8%) 

                     

Marcapasso 3 (5,4%) 4 (7,1%) 4 (7,5%) 4 (8,7%) 5 (13,9%) 1 (9,1%) 

                      

FA parox. -- - 1 (1,9%) - - - 

                  

FA persist. 2 (3,6%) 1 (1,8%) 4 (7,5%) 3 (6,5%) 5 (13,9%) 1 (9,1%) 

                    

Juncional -- -- - 1 (2,2%) - - 

                    

Total 56 (100,0%) 56 (100,0%) 53 (100,0%) 46 (100,0%) 36 (100,0%) 11 (100,0%) 

FA: Fibrilação Atrial 

 

Na última avaliação do seguimento tardio, 7 (12,5 %) dos pacientes 

apresentavam fibrilação atrial, incluindo os 2 pacientes que já apresentavam esse 

ritmo durante a avaliação pré-RSP. Em um paciente, foi realizada ablação atrial por 

radiofrequência que não conseguiu reverter o ritmo de FA para ritmo sinusal.  

Com relação à frequência cardíaca, a média foi de 67,8 bpm, com incremento 

imediato significativo (p=0,001) após o infarto químico localizado e retorno aos 

valores próximos do pré-procedimento, também com significância estatística 

(p=0,002) na terceira avaliação (Gráfico 12). Não houve mais mudanças com relação 

à frequência cardíaca durante o seguimento. 
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Gráfico 12 - Frequência cardíaca no ECG antes da RSP e durante o seguimento – médias ± erros 

padrão. 

 

 

4.7.2  Bloqueios átrio-ventriculares, de ramo e fasciculares no 

 eletrocardiograma 

 

 

No ECG de 12 derivações realizado logo após o procedimento, foi observado 

aumento significativo (p=0,002) da proporção de pacientes com algum tipo e grau de 

bloqueio átrio-ventricular, que passou de 4 (7,1 %) no pré para 12 (21%) pacientes 

no pós. Em 7 (12%) desses pacientes, foi observado bloqueio átrio-ventricular de 

primeiro grau, em 3 (5,4 %) pacientes, bloqueio átrio-ventricular total, sendo 2 

intermitente com duração menor a 24h e, em um persistente, com duração maior de 

48h (Tabela 8). 

A alteração eletrocardiográfica mais prevalente foi o aparecimento de bloqueio 

completo do ramo direito (BCRD) em 38 (67,9%) pacientes com significância 

estatística se comparados ao ECG pré (p < 0,001) e o bloqueio fascicular ântero-

superior esquerdo que passou de 13 (23,2%) pacientes no pré para 22 (39,3%) no 

pós-imediato, com p=0,008.  
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A partir do ECG pós-imediato, as diferenças não foram significantes. A 

proporção de pacientes com BCRE foi semelhante no pré (8,9% vs 8,9 %) e no pós. 

Entretanto, foi observado um aumento do BCRE da 2ª para a 3ª avaliação, devido à 

inclusão de 2 pacientes com marcapasso que apresentam imagem de BCRE no ECG, 

excluindo esses pacientes, não houve aumento de BCRE na evolução tardia.  

 
Tabela 8 - Análise do eletrocardiograma com relação a bloqueios. 

 

AVALIAÇÃO 

   
PRÉ 

(n=56) 

PÓS 

(n=56) 

2ª 

(n=53) 

3ª 

(n=46) 

4ª 

(n=36) 

5ª 

(n=11) 

  n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

BAV  4 (7,1%) 12 (21,4%) 6 (11,3%) 6 (13,0%) 6 (16,7%) 2 (18,2%) 

BAV 1º grau  1 (1,8%) 7 (12,5%) 5 (9,4%) 4 (8,7%) 4 (11,1%) 1 (9,1%) 

BAVT Intermit.  1 (1,8%) 2 (3,6%) - - - - 

BAVT definitivo  1 (1,8%) 3 (5,4%) 1 (1,9%) 2 (4,3%) 2 (5,6%) - 

Pausas sinusais  1 (1,8%) - - -  1 (9,1%) 

BCRD  4 (7,1%) 38 (67,9%) 30 (56,6%) 26 (56,5%) 21 (58,3%) 8 (72,7%) 

BCRE  5 (8,9%) 5 (8,9%) 7 (13,2%) 8 (17,4%) 8 (22,2%) 1 (9,1%) 

BFASE  13 (23,2%) 22 (39,3%) 20 (37,7%) 15 (32,6%) 9 (25,0%) 1 (9,1%) 

BAV = Bloqueio Átrio-ventricular; BCRD = Bloqueio Completo do Ramo Direito; BCRE = Bloqueio 

Completo do Ramo Esquerdo; BFASE = Bloqueio Fascicular Ântero-superior Esquerdo; Intermit = 

Intermitente. 

 

 

4.7.3 Duração do Intervalo PR 

 

 

Não houve alargamento significativo na duração do intervalo PR. Apesar do 

gráfico (Gráfico 13) mostrar um aumento gradativo do intervalo PR, as diferenças 

não foram consideradas estatisticamente significantes. 
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Gráfico 13 - Duração do intervalo PR observada no ECG antes da RSP e durante o seguimento – 

médias  ± erros padrão. 
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4.7.4 Duração do QRS 

 

 

Houve um aumento significativo da duração do QRS no pós-imediato, 

permanecendo sem alterações durante a evolução tardia (Gráfico 14). O aumento do 

QRS reflete o aparecimento do BCRD imediatamente pós-RSP devido ao retardo da 

condução pelo ramo direito. O QRS passou de uma duração de 100,054 ± 3,852 ms 

para 130,214 ± 3,852 ms (médias e erro padrão) no pós-imediato com diferença 

estatística (p=0,001), não houve mais alterações significativas na duração do QRS 

durante o seguimento. 
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Gráfico 14 - Duração em milissegundos (ms) do QRS observada no ECG antes a RSP e durante o 

seguimento – médias ± erros padrão. 
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Podemos dizer que RSP apresenta como principal característica 

eletrocardiográfica o aparecimento de alterações do sistema de condução, como 

bloqueios átrio-ventriculares e de ramo, sendo o achado mais prevalente o 

aparecimento de BCRD em 67,9% em nossa casuística. Na Figura 12 apresentamos a 

evolução eletrocardiográfica de um paciente correspondente ao protocolo 5 com 15 

anos de seguimento.  
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Figura 12: Evolução eletrocardiográfica de um paciente. A: Pré – RSP mostra ritmo sinusal e sobrecarga 

ventricular esquerda importante com alteração da repolarização “strain pattern”. B: Pós-RSP imedito – elevação 

do segmento ST e nova onda “q” em V1, BCRD e sobrecarga ventricular esquerda mais evidente. C: Pós-tardio 

15 anos – BCRD, bloqueio AV de 1º grau, batimento de fusão e extrassístoles ventriculares pareadas.    

 

B 

A 

C 
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4.7.5. Duração do QT e do QT corregido 

 

Não houve prolongamento do intervalo QT e QTc avaliados antes e após a redução 

septal percutânea considerando as médias e os erros padrão.  

 

 

4.8 Alterações no Holter 

 

 

Do total de 56 pacientes, 42 (75%) fez, pelo menos, um Holter de 24hs durante 

o seguimento, 25 pacientes fizeram o Holter duas vezes pós e 7 pacientes fizeram 3 

exames de Holter após a alcoolização (Gráfico 15). A maioria dos pacientes tinha 

ritmo sinusal (Tabela 9) após a redução septal percutânea. 

 

 

Tabela 9 - Avaliação do ritmo no exame de Holter 24h realizado pós-RSP. 

 

  AVALIAÇÃO PÓS 

  1ª pós 2ª pós 3ª pós 

 RITMO HOLTER n % n % n % 

 Sinusal 36 85,7% 21 84,0% 4 57,1% 

Marcapasso 2 4,8% 3 12,0% 1 14,3% 

FA persistente 4 9,5% 1 4,0% 2 28,6% 

Total 42 100,0% 25 100,0% 7 100,0% 
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Gráfico 15 - Frequência cardíaca média, mínima e máxima obtidas nos exames de Holter de 24hs 

realizado durante o seguimento – médias ± erro padrão. 
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A alteração no Holter de 24hs foi considerada presente quando o paciente 

apresentava taquicardias  ou fibrilação (ventricular ou supraventricular), pausas com 

duração maior que 2 segundos, mais de 1.000 extrassístoles (ventriculares ou 

supraventriculares isoladas) ou 2 extrassístoles pareadas (ventriculares ou 

supraventriculares) (Tabela 10). No primeiro exame após a RSP, 22 (52,3%) dos 

pacientes que realizaram o Holter de 24hs apresentaram alterações segundo os 

critérios mencionados. Não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significantes quanto a alterações no Holter durante o seguimento (p=0,325 para 

comparação entre 1ª avaliação pós e 2ª avaliação pós, e p=0,633 para comparação 

entre 2ª avaliação pós e 3ª avaliação pós). 
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Tabela 10 - Alterações observadas no registro de Holter 24h (n=42). 

 

Variável 
  

 n  % 
  

   Ritmo sinusal 
  

34 80% 
  

   Fibrilação atrial 
  

4 9,5% 
  

   Ritmo de marcapasso 
  

4 9,5% 
  

   Holter sem nenhuma arritmia  
  

20 47,6% 
  

   Holter alterado  
  

22 52,3% 
  

           Taquicardia ventricular não sustentada  
  

13 30,9% 
  

                    - Pacientes com CDI / MP  
  

6 46,1% 
  

                    - Pacientes em tratamento clínico 
  

7 53,8% 
  

   Pausas 
  

1 2,4% 
  

CDI: Cardiodesfibrilador implantável; MP: Marca-passo 

 

 

 

 

FONTE: Paciente Protocolo 45 do Estudo. 

Figura 13 - Exame de Holter 24hs de um mesmo paciente. Painel superior taquicardia ventricular não 

sustentada autolimitada e assintomática. Painel inferior: pausa sinusal maior que 2 seg sintomática que 

levou o paciente a implantar um marcapasso CDI. CDI: cardiodesfibrilador implantável. 

 
 

Em aproximadamente 30,9 % dos pacientes foi observado taquicardia ventricualar 

não sustentada, 6 dos quais já tinha implantado CDI como prevenção de morte 

súbita. 
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4.9  Avaliação dos sintomas e classe funcional 

 

4.9.1 Sintomas 

 

Em todos os pacientes, foi possível avaliar os sintomas (angina, dispneia e 

síncope) no seguimento tardio e compará-los com o observado antes do 

procedimento  

Com relação à angina, dos 38 pacientes que apresentavam angina antes do 

procedimento e que foram avaliados no pós, apenas 5 permaneceram com algum 

grau de angina e 33 pacientes não apresentavam mais esse sintoma (diferença entre 

pré e pós-estatisticamente significante com p < 0,001, teste de McNemar). 

Dos 49 pacientes que apresentavam dispneia no pré, 14 permaneceram com 

dispneia discreta quando avaliados no pós, ainda assim, a mudança também foi 

estatisticamente significante (p < 0,001). 

Nenhum paciente apresentou síncope após a alcoolização imediata e hospitalar 

nos pacientes tratados com sucesso. 

 

 

4.9.2 Classe funcional pela New York Heart Association 

 

 

A maioria dos pacientes foi avaliada quanto à classe funcional, pelo menos, 

duas vezes após a alcoolização. Conforme observou-se anteriormente, 55 dos 56 

pacientes tinham classe funcional III ou IV no pré-operatório, em média, 3,6 ± 0,5 

(Tabela 11). Após o procedimento, apenas um paciente permaneceu em classe IV e 

foi a óbito 5 dias após o procedimento. Os demais pacientes foram classificados 

como classe funcional I ou II, sendo a maioria classe I. Houve diferença 

estatisticamente significante entre pré e pós (p < 0,001), que passou de 3,6 ± 0,5 para 

1,2 ± 0,5 logo na primeira avaliação pós e para 1,1 ± 0,3 na última avaliação. A partir 

do primeira avaliação pós, não houve mudança significativa quanto à classe 

funcional.  
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Tabela 11 - Avaliação da classe funcional no pré e pós-alcoolização –  n = 56. 

 

  Avaliação 

CLASSE 

FUNCIONAL 

 

 
Pré 1ª pós 2ª pós  3ª pós 4ª pós 

I  - 46 (82,1%) 41 (73,2%)  39 (69,6%) 40 (71,4%) 

II  1 (1,8%) 9 (16,1%) 11 (19,6%)  8 (14,3%) 6 (10,7%) 

III  21 (37,5%) - -  - - 

IV  34 (60,7%) 1 (1,8%) -  - - 

Média ± dp  3,6 ± 0,5 1,2 ±0,5 1,2 ± 0,4  1,2 ±0,4 1,1 ± 0,3 

DP: Desvio-padrão 

 

 

4.10 Avaliação da qualidade de vida pelo questionário DASI 

 

 

O questionário DASI foi aplicado pré e pós-procedimento em 51 pacientes 

(93%) que tiveram sucesso, 47 pacientes fizeram mais uma avaliação tardia e 41 

pacientes fizeram mais duas avaliações com o DASI (além da pré e pós). Após o 

procedimento, houve melhora significativa no escore de qualidade de vida DASI (p < 

0,001), que se manteve sem alterações durante o seguimento (p > 0,9 para as 2ª e 3ª 

avaliação pós-RSP) (Gráfico 16). Nas comparações entre pré e pós, observou-se que 

a grande maioria dos pacientes tiveram valores maiores no pós, alguns com melhora 

mais significativa que outros. Houve uma diferença estatisticamente significativa (p 

< 0,001) ao comparar o valor médio pré e pós-procedimento. 
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Gráfico 16 - Qualidade de vida avaliada pelo questionário DASI antes e após o procedimento – 

médias ± erros padrão. 
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4.11 Atividade física avaliada pelo questionário DASI  

 

 

Os dados também foram analisados considerando o índice DASI e sua 

correlação empírica com o pico de consumo de oxigênio (VO2) (que é uma variável 

fisiológica que reflete a capacidade aeróbica de um indivíduo). O consumo de 

oxigênio máximo (VO2 max) foi transformado em METs e os pacientes distribuídos 

segundo os METs de trabalho em classe funcional equivalentes (Tabela 12). 

Nenhum paciente foi classificado como classe funcional IV segundo este 

critério, mesmo antes do procedimento. A grande maioria dos pacientes (80,8%) 

pertencia a classe III pré-RSP. Houve uma melhora significativa na primeira 

avaliação pós-RSP (p < 0,001), de forma que a maioria dos pacientes passaram para 

as classes I e II e assim permaneceram durante o seguimento. Apenas 2 pacientes 

continuaram em classe III; 1 desses pacientes foi considerado insucesso, e outro 



4 Resultados  103 

paciente era um indivíduo idoso e que apresentava outras morbidades clínicas não-

cardíacas muito limitantes fisicamente. 

 

Tabela 12 - Estimativa da classe funcional obtida pelo índice DASI e transformada em METs no pré e 

pós-RSP – total de pacientes (n=52). 

 

 Avaliação 

CLASSE FUNCIONAL A 

PARTIR DO DASI 
Pré 1ª pós 2ª pós 3ª pós 

I   (> 7 Mets)  26 (50,0%) 28 (59,6%) 23 (56,1%) 

II  (> 5 e ≤ 7 Mets) 10 (19,2%) 23 (44,2%) 15 (31,9%) 16 (39,0%) 

III (≥ 2 e ≤ 5 Mets) 42 (80,8%) 3 (5,8%) 4 (8,5%) 2 (4,9%) 

IV (< 2 Mets) - - - - 

Total 52 52 47 41 

 

 

4.12 Evolução tardia dos pacientes – mortalidade global e cardíaca,  

 e eventos maiores 

 

 

Os pacientes foram acompanhados desde outubro de 1998 até dezembro de 

2013. É importante ressaltar que não houve nenhuma perda de seguimento. Com 

exceção dos óbitos, todos os pacientes foram contatados na ocasião do término da 

coleta de dados.  

O tempo médio de acompanhamento foi de 7,4 anos (desvio-padrão de 4 anos), 

com mínimo de 5 dias (óbito ocorrido logo após o procedimento) e máximo de 15 

anos. Quando consideramos somente os pacientes que estão vivos, o tempo médio de 

acompanhamento aumenta para 8 anos (desvio-padrão de 3,8). 

Do total de 56 pacientes, 7 foram a óbito, porém apenas 2 (3,5%) de causa 

cardíaca. (Todas as causas de óbito estão enunciadas na Tabela 13). Considerando 

todos os óbitos cardíacos e não cardíacos o tempo médio de sobrevida, estimado pelo 

método de Kaplan-Meier, foi de 13,3 anos (IC 95% 12,2 a 14,5 anos), com 

expectativa de sobrevida de 96,4% em 1 ano, 87,7% em 5 anos e 81,0% em 12 anos 

após a RSP. (Foi calculado para 12 anos e não 10 anos por que entre o 5º e 10º ano 

não houve nenhum óbito) (Gráfico 17). 
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A curva de sobrevida, considerando somente o evento óbito cardíaco, 

apresentou um tempo médio estimado pelo método de Kaplan-Meier um pouco 

maior de 14,5 anos (IC 95% 13,8 a 15,2 anos), com expectativa de sobrevida de 

96,4%, lembrando que tivemos somente 2 óbitos cardíacos. 

 

 

Gráfico 17 - Curva de Kaplan-Meier de mortalidade total (cardíaca e não cardíaca) com 

seguimento de 100% dos pacientes do estudo. 
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Tabela 13 – Eventos observados ao final do estudo. 

 

Eventos n (%) 

Fibrilação atrial 7 (12,5%) 

Implante de CDI 3 (5,4%) 

Miectomia 3  (5,4%) 

Implante de marcapasso 2 (3,6%) 

Nova RSP 1 (1,8%) 

RM percutânea 1 (1,8%) 

Óbitos 7 (12,5%) 

Causas do óbito  

Câncer 2 

Pós-operatório de cirurgia não cardíaca 1 

Acidente (eletrocussão) 1 

Choque cardiogênico   1* 

Morte súbita   1* 

Desconhecida 1 

RM=Revascularização Miocárdica, CDI= Cardiodesfibrilador.  * Mortes cardíacas. 

 

 

Do total de pacientes, 17 (30,4%) apresentaram eventos maiores não fatais 

(implante de cardiodesfibrilador ou marcapasso, fibrilação atrial, necessidade de 

nova alcoolização, miectomia ou revascularização do miocárdio cirúrgica ou 

percutânea). A identificação dos pacientes que apresentaram eventos, incluindo os 

óbitos cardíacos, está na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Todos os eventos observados durante o seguimento incluindo óbitos cardíacos. 

 

PROTOCOLO Sexo 
IDADE 

(anos) 
TIPO DE EVENTO 

Quando ocorreu o 

evento (ANOS DE 

SEGUIMENTO). 

9 masculino 48 Nova RSP  2,12 

10 masculino 55 Óbito cardíaco 0,52 

12 masculino 59 Implante de marcapasso 0,04 

16 masculino 44 Fibrilação atrial 8,99 

17 masculino 54 Fibrilação atrial 2,98 

19 feminino 13 Miectomia 1,97 

21 masculino 55 Fibrilação atrial 0,97 

22 masculino 53 Óbito cardíaco 0,01 

24 feminino 66 RM percutânea 3,46 

29 masculino 58 Miectomia 1,3 

30 masculino 65 Implante de CDI 3,02 

31 feminino 59 Implante de marcapasso 6,65 

32 masculino 51 Fibrilação atrial 2,65 

39 feminino 35 Miectomia 4,58 

40 feminino 61 Implante de CDI 0,81 

42 feminino 44 Implante de CDI 3,81 

45 masculino 51 Fibrilação Atrial 3,91 

46 feminino 58 Fibrilação Atrial 4,13 

49 feminino 52 Fibrilação atrial 3,35 

 

As curvas de sobrevida livre de óbito cardíaco e eventos maiores não fatais é 

apresentada no Gráfico 18. Quando incluímos todos os eventos não fatais e os óbitos 

cardíacos, a média de sobrevida livre de eventos maiores foi estimado em 10,1 anos 

(IC95% 8,4 a 11,9 anos), com expectativa de sobrevida de 90,7% em 1 ano, 64,9% 

em 5 anos e 57,8% em 10 anos após a RSP.  
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Gráfico 18 - Curva de Kaplan-Meier para a sobrevida livre de eventos maiores (óbito cardíaco, CDI,  

MP, FA, nova RSP, Miectomia ou RM).   

 

 

Dos pacientes que apresentaram eventos, 64,7% eram homens, e 7 (12,5%) 

pacientes apresentaram fibrilação atrial ao final do seguimento. Em total 5 (8,9%) 

pacientes implantaram marcapasso ou CDI, incluindo o marcapasso indicado 

imediatamente pós-RSP e 4 durante a evolução tardia em diferentes momentos desde 

o tratamento intervencionista, que variou entre 8 meses e 79 meses.  

Foi realizada uma nova RSP somente em um (1,7%) paciente devido a 

insucesso do procedimento, e, na segunda tentativa, houve redução total do gradiente 

em VSVE. Cirurgia de miectomia foi realizada em 3 (5,3%) pacientes, um dos quais 

tinha sido tratado com RSP quando criança com 13 anos, embora houve uma 

melhora clínica, ficou com gradiente residual elevado, e foi operado dois anos após a 

RSP. Nos outros dois pacientes, a cirurgia foi indicada por insucesso da RSP em um 

paciente que foi operado 5 anos após RSP; no terceiro paciente, foi realizada uma 

cirurgia de troca valvar aórtica e miectomia dois e meio anos após a RSP.  
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Na tabela 15 observamos um resumo de todos os resultados tardios ressaltando 

que após 15 anos de seguimento 81% dos pacientes então em CF I -II (NYHA). 

 

                EVOLUÇÃO TARDIA  -  N = 56 

Pacientes assintomáticos (CF I) 40 (71,4%) 

Pacientes Pouco sintomáticos (CF II)  6 (10,7%)  

Recidiva  2 (3,4%) 

                Nova RSP 1 (1,7%) 

                Miectomia septal 1 (1,7%) 

Marca-passo / CDI 4 (7,1%) 

Miectomia septal tardia 3 ( 5,3%) 

Fibrilação atrial 7 (12,5%) 

Óbitos 7 (12,5%)  

 

 

Tabela 15: Resumo dos resultados tardios. CF: Classe Funcional; RSP: Redução Septal 

Percutânea; CDI: Cardiodesfibrilador Implantável.  

 

 

4.13 Fatores associados à ocorrência de eventos 

 

 

Foram analisados, entre características clínicas prévias, parâmetros 

eletrocardiográficos, ecocardiográficos e qualidade de vida (avaliada pelo 

questionário DASI), quais fatores estariam associados à pior evolução, ou seja, a um 

maior risco de ocorrência de eventos maiores (CDI, MP, FA, nova RSP, Miectomia, 
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RM ou óbito cardíaco). Para as variáveis do ECG, ECO e DASI, consideraram-se 

apenas os exames pré e a primeira avaliação após o procedimento. 

Inicialmente, investigou-se o efeito isolado de cada variável por meio de 

modelos de regressão de Cox simples (análise univariada). As variáveis com p < 0,20 

na univariada foram: duração do QT corrigido obtido no ECG pós (p=0,036) e 

parâmetros ecocardiográficos observados no pós-imediato (septo interventricular 

com p=0,075, gradiente em repouso com p=0,020, gradiente no estresse com 

p=0,003, massa com p<0,001, índice de massa com p=0,076 e átrio esquerdo com 

p=0,143). Nenhuma variável do ECG e ECO realizados antes do procedimento foi 

significante. As características clínicas e antecedentes também não se mostraram 

associados à sobrevida livre de eventos maiores. Como o incremento de uma unidade 

é pouco significativa para as variáveis consideradas (por exemplo, 1 mm de aumento 

no septo, 1 ms na duração do QRS, 1 mmHg no gradiente, 1 g na massa ou 1 mm no 

AE), foram considerados incrementos maiores para facilitar a interpretação das 

razões de risco (hazard ratio). 

Para o modelo multivariado (regressão de Cox múltipla), não foi considerado o 

gradiente em repouso por ser muito correlacionado com o gradiente pós-estresse 

(r=0,901, p < 0,001), nem o índice de massa, devido à sua correlação com a massa 

em gramas (r=0,743, p < 0,001). Os resultados da análise univariada (para as 

variáveis selecionadas) e multivariada são apresentados na Tabela 16. 

No modelo multivariado final, apenas a duração do QT corrigida e a massa 

foram estatisticamente significantes. A medida do septo interventricular perdeu a 

significância, provavelmente devido à sua correlação com a massa (r=0,472, p < 

0,001). O gradiente em estresse, que era significante na univariada, ficou 

marginalmente significante (p=0,069), sugerindo que valores de gradiente mais 

elevados podem estar associados a um pior prognóstico. Com o intuito apenas de 

ilustrar o efeito das variáveis sobre a evolução, foram construídas curvas de Kaplan-

Meier, considerando a mediana como ponto de corte. É importante ressaltar que, 

como a amostra é relativamente pequena, há muita instabilidade nos modelos 

estatísticos e, portanto, esses resultados devem ser analisados com restrições.  
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Tabela 16 - Fatores associados à sobrevida livre de eventos maiores – resultados da regressão de Cox 

– apresentadas as variáveis com p < 0,20 na univariada. 

 

 Análise univariada Análise multivariada 

Variáveis HR IC95% p- 

valor 

HR IC95% p-valor 

Duração do QT 

corrigida no ECG pós- 

imediato (incremento 

de 50ms) 

0,576 [ 0,343; 0,965 ] 0,036 0,509 [ 0,291; 0,892 ] 0,018 

Septo interventricular 

pós – (incremento de 

10mm) 

2,113 [ 0,928; 4,182 ] 0,075 1,308 [ 0,278; 6,155 ] 0,734 

Gradiente no stress pós 

(incremento de 

10mmHg) 

1,161 [ 1,051; 1,2820 ] 0,003 1,121 [ 0,991; 1,267 ] 0,069 

Massa pós (incremento 

de 50g) 
1,679 [ 1,239; 2,277 ] 0,001 1,717 [ 1,153; 2,558 ] 0,008 

Atrio esquerdo pós 

(incremento de 10mm) 
1,684 [ 0,839; 3,379] 0,143 1,582 [ 0,637; 3,927 ] 0,323 

HR: hazard ratio; IC: Intervalo de Confiança. 

 

A título de exemplificação incluiremos exemplos de interpretação da razão de 

chance  (hazard ratio) segundo os resultados da multivariada. 

A cada aumento de 10 mmHg no gradiente de stress no ECO pós, o risco de 

eventos aumenta em 12,1%. A cada aumento de 50 g na massa do ECO pós, o risco 

de eventos aumenta em 71,7%.  

Chamou a atenção o fato da duração do QTc ter surgido com o efeito ao 

contrário do esperado, ou seja, quanto maior a duração do QTc menor o risco de 

eventos. Analisando os ECGs pós-RSP dos pacientes que apresentaram eventos, 

verificamos que o paciente que foi à óbito 5 dias após a RSP, tinha duração do QTc 

muito menor que os demais pacientes e também inferior à média de QTc para o total 

de pacientes (média QTc pós = 490,8). Este paciente tem grande efeito sobre os 

resultados, principalmente porque apresentou evento logo no início do seguimento, 

provocando uma queda na curva de sobrevida. Embora o seguimento dos pacientes 

seja prolongado o número de pacientes é pequeno e qualquer alteração de um 

paciente em modelos instáveis pode fazer muita diferença, por isso consideramos 

este resultado um fator confundidor,  e refizemos os cálculos excluindo este paciente 
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da análise.  Na nova análise, a duração do QTc deixou de ser significante (p=0,168), 

e permanecem apenas o gradiente de estresse (HR=1,142, IC 95% 1,007 a 1,295, 

p=0,039 para incremento de 10 mmHg) e a massa (HR=1,603, IC 95% 1,064 a 2,415, 

p=0,024 para incremento de 50 g).  

 

 

4.14 Resultado da análise multivariada ajustada para sexo e idade 

 

 

Mesmo não sendo estatisticamente significantes na análise univariada, o sexo e 

a idade foram incluídos como variáveis de controle no modelo multivariado (Tabela 

17). Apenas o gradiente no stress e a massa foram estatisticamente significantes no 

modelo final. A medida do septo interventricular perdeu a significância, 

provavelmente devido à sua correlação com a massa (r=0,472, p < 0,001).  
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Tabela 17 - Fatores associados à sobrevida livre de eventos maiores – resultados da regressão de Cox 

apresentadas somente as variáveis sexo, idade e aquelas com p < 0,20 na univariada. 

 

 Análise univariada Análise multivariada 

Variáveis HR IC95% p-valor HR IC95% p-valor 

Sexo masculino 1,420 [ 0,571; 3,533 ] 0,450 1,595 [ 0,583; 4,363 ] 0,363 

Idade (anos) 0,994 [ 0,966; 1,023 ] 0,693 0,998 [ 0,963; 1,034 ] 0,907 

Duração do QT corrigida 

no ECG pós-imediato 

(incremento de 50ms) 

0,576 [ 0,343; 0,965 ] 0,036 0,509 [ 0,289; 0,896 ] 0,019 

Septo interventricular 

pós – (incremento de 

10mm 

2,113 [ 0,928; 4,182 ] 0,075 1,207 [ 0,230; 6,329 ] 0,824 

Gradiente no stress pós 

(incremento de 10mmHg) 

1,161 [ 1,051; 1,2820 ] 0,003 1,140 [ 1,007; 1,290 ] 0,039 

Massa pós (incremento 

de 50g) 

1,679 [ 1,239; 2,277 ] 0,001 1,709 [ 1,163; 2,512 ] 0,006 

Atrio esquerdo pós 

(incremento de 10mm) 

1,684 [ 0,839; 3,379] 0,143 1,593 [ 0,637; 3,893 ] 0,319 

HR: hazard ratio; IC: Intervalo de Confiança. 

 

 

4.15 Curvas de Kaplan-Meier do gradiente ecocardiográfico de estresse pós-

RSP 

 

 

Com o intuito apenas de ilustrar o efeito das variáveis significantes sobre a 

evolução dos pacientes, foram construídas curvas de Kaplan-Meier, considerando a 

mediana como ponto de corte, dado que não há ponto de corte estabelecido para estas 

variáveis (gradiente e massa).  
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Gráfico 19 - Curvas de Kaplan-Meier do gradiente ecocardiográfico de estresse pós-RSP. 

 

No gráfico acima, observamos que os pacientes que ficaram com maior 

gradiente pós-RSP tiveram uma pior evolução com relação ao aparecimento de 

eventos maiores (fibrilação atrial, implante de marcapasso, nova redução septal 

cirúrgica ou percutânea ou óbito cardíaco) com p=0,03. 

A título de exemplificação, elaboramos outro gráfico com relação à massa 

ventricular. Os pacientes foram divididos em 2 grupos: os com massa ventricular até 

350g e os com massa ventricular maior que 350 g. Houve uma diferença 

estatisticamente significativa com relação ao aparecimento de eventos. Quanto maior 

a massa, maior a proporção de eventos (Gráfico 20). 
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Gráfico 20 - Diferença entre os paciente segundo a massa ventricular. 
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5  DISCUSSÃO 

 

 

5.1  Considerações preliminares sobre mortalidade e qualidade de vida 

 

 

O trabalho realizado sobre evolução tardia, sem perdas no seguimento, dos 

pacientes com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva sintomáticos tratados com 

redução septal percutânea por injeção de álcool, é inédito em nosso país. A maioria 

das séries publicadas são de pacientes dos Estados unidos
(234, 235)

 ou da Europa
(211)

 e 

alguns trabalhos desde Ásia e China confirmando a natureza universal desta doença e 

a resposta similar dos pacientes ao tratamento percutânea de redução septal através 

do mundo.  

 Podemos dizer que os principais achados deste estudo foram: 1) baixa taxa de 

mortalidade imediata e tardia no seguimento prolongado de até 15 anos, que quando 

anualizada é semelhante à da população geral, 2) melhora importante e significativa 

na qualidade de vida nos pacientes tratados com RSP, 3) muito baixa incidência de 

necessidade de marcapasso definitivo imediato que ocorreu em apenas 1 (1,7%) 

paciente, 4) baixa incidência de síncope nos pacientes tratados com sucesso durante 

todo o estudo (não houve nenhum caso) e 5) os únicos fatores independentes 

associados a maior probabilidade de eventos após análise multivariada foram o 

gradiente ao estresse e a massa ventricular após o tratamento.  

Nossos resultados mostraram que a sobrevida dos pacientes pós-redução septal 

percutânea num seguimento tardio de, em média, 8 ± 4 anos, foi semelhante à da 

população geral, tendo em conta que os pacientes eram de alto risco para cirurgia de 

miectomia. Encontramos uma expectativa de sobrevida de 96,4% para o primeiro 

ano, de 87,7% para 5 anos e de 81,0% para 12 anos de seguimento respectivamente. 

Sorajja et al.
(19)

 encontraram resultados semelhantes em 177 pacientes pós-RSP com 

um seguimento médio de 5,7 anos, com uma sobrevida de 79,4% (95% - IC 71,6% - 

87,3%) aproximada a da população geral de EUA (79%), e análogo (pareada para 

sexo e idade) os pacientes com CMH obstrutiva sintomáticos operados com 

miectomia (79,0% - 95% IC 71,4%– 86,7%, p=0,64). O único preditor de sobrevida e 
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de eventos tardios foi o gradiente residual pós-ablação septal percutânea, inclusive 

após análise multivariada neste último trabalho. Os autores concluíram que: 1) Após 

RSP, a sobrevida tardia foi similar à esperada para a população geral e semelhante a 

encontrada nos pacientes com obstrução operados com miectomia. 2) A RSP oferece 

um resultado duradouro com relação à melhora dos sintomas na maioria dos 

pacientes, quando bem selecionados, sem aumento do risco de morte súbita. 3) A 

magnitude do gradiente residual em VSVE após RSP é um importante determinante 

de desfechos tardios
(19)

.  

Com relação à mortalidade hospitalar, a redução septal percutânea apresenta, 

após 20 anos, excelentes resultados e semelhantes aos da cirurgia. No artigo de 

Veselka et al.
(211)

, 421 pacientes, de 8 centros europeus tiveram uma mortalidade 

hospitalar de 0,7%, semelhante à encontrada no registro multicêntrico americano
(234)

 

entre 874 pacientes, que foi de 0,7%, e o registro escandinavo
(236)

 também encontrou 

em 313 pacientes uma mortalidade hospitalar de 0,3%, confirmando a baixa 

incidência de óbitos nos pacientes tratados com RSP em diversos lugares do mundo.  

Em nosso trabalho, tivemos um óbito (1,7%) hospitalar no início da 

experiência, embora eram pacientes muito graves clinicamente (de alto risco para 

cirurgia o que aumenta consideravelmente a mortalidade) e com grande 

heterogeneidade fenotípica. Houve 2 crianças, e 19 pacientes eram idosos ≥ 60 anos, 

dentre os quais, 8 tinham mais de 70 anos. Oito pacientes (14,2%) tinham sido 

tratados com procedimentos invasivos prévio a RSP, 4 tinham implantado 

marcapasso ou CDI, e 4 já tinham sido operados com a cirurgia de Morrow antes da 

realização da redução septal, mas como os sintomas voltaram foram encaminhados 

para o tratamento intervencionista.  Esta casuística não difere muito da encontrada na 

literatura
(202)

, inclusive do grupo pioneiro nesta técnica, que mostra grande 

heterogeneidade e variabilidade do grupo com idades variando entre 17 e 81. 

Houve um seguimento de 100% dos pacientes de nosso trabalho e mortalidade 

total durante os 15 anos de seguimento foi de 7 (12,5%) pacientes que, anualizada 

representa uma taxa menor a 1% ao ano. O conceito mais importante que deriva 

deste trabalho é que o tratamento intervencionista da cardiomiopatia hipertrófica 

obstrutiva sintomática em centros com experiência para realizá-la é um tratamento 

seguro, e eficaz em reduzir o gradiente na via de saída do ventrículo esquerdo, de 
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manter e melhorar os resultados durante a evolução tardia com uma sobrevida 

semelhante a da população geral. 

Observamos uma mudança muito importante na qualidade de vida dos 

pacientes tratados com sucesso com a técnica de RSP, que passaram de uma 

condição de lento confinamento em casa sem vida social, a recuperar sua condição 

física e psicológica para retornar ao trabalho, a sair de casa, e ter uma vida social 

mais ativa. Entretanto, carecíamos de instrumentos para medir essas observações 

clínicas, que tentamos sanear com a introdução do questionário DASI (Duke Activity 

Status Index)
(216)

. Encontramos uma variação positiva e significativa da média do 

índice DASI de 12,24 ± 7,58 para 37,83 ± 13,25 considerando média e desvio-padrão 

entre as respostas antes do tratamento e após o tratamento. Isso significa que houve 

uma melhora no pico de consumo de oxigênio com aumento significativo da 

tolerância ao exercício por meio do VO2max que passou (média e desvio-padrão) de 

14,92 ± 3,22 mLkg
-1

min
-1

 no pré-RSP para 25,69 ± 5,57 mLkg
-1

min
-1

 no pós-RSP 

com p=0,001. Quando consideramos o equivalente metabólico de tarefa ao fazer a 

conversão de VO2max em METs, encontramos também uma melhora significativa na 

atividade desempenhada, que foi em média de 7,64 ± 1,72 METs nas avaliações pós-

RSP, ou seja, os pacientes tratados com sucesso tiveram na avaliação pós a mesma 

capacidade de trabalho de um indivíduo normal não atleta que varia entre 7 e 9 

METs. Essa melhora nos parâmetros aferidos foi traduzida em uma percepção de 

melhora na qualidade de vida na maioria dos pacientes que, em geral, teve percepção 

de benefícios à saúde após o tratamento.  

Nossos resultados apresentam semelhanças com um trabalho sobre depressão, 

ansiedade e qualidade de vida, realizado por Serber et al.
(237)

, que analisaram em 22 

pacientes, 59% mulheres, com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, o impacto do 

tratamento com redução septal percutânea, e focaram na perspectiva biopsicossocial 

com relação à qualidade de vida, estresse provocado por sintomas e limitação da 

capacidade funcional antes, e após três meses de realizado o tratamento 

intervencionista. Também os pacientes responderam a diversos questionários 

autoaplicáveis, entre os quais o de Minnesota. Os pacientes foram seguidos por 3,5 ± 

0,85 meses, e foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa na 

diminuição dos escores de depressão de 22 para 14 com p=0,01; de ansiedade de 61 
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para 54 com p=0,05; e de qualidade de vida em cardiopata de 54 para 28 com 

p=0,01. Todos os aspectos avaliados tiveram uma melhora dos escores após 3 meses 

de tratamento, indicando maior satisfação com a vida em geral, otimismo e melhora 

na qualidade de vida física, e mental após RSP. Algumas das razões para essa 

melhora foram apontadas. Em primeiro lugar, a condição clínica dos pacientes com 

obstrução prévia ao tratamento estava muito deteriorada e a diminuição na 

intensidade dos sintomas foi percebida como melhora importante. Em segundo lugar, 

ao diminuir os sintomas, os pacientes conseguiam se engajar em maior número de 

atividades com menores limitações, o que trouxe uma percepção de melhora em 

geral; e, por último, podemos considerar que o efeito placebo pode ter contribuído 

com uma parcela da melhora. Entretanto, a melhora de percepção psicológica foi 

acompanhada por mudanças importantes nos parâmetros hemodinâmicos, 

ecocardiográficos e na classe funcional desses pacientes. 

 

 

5.2  Considerações com relação à morte súbita em pacientes com 

 cardiomiopatia hipertrófica 

 

 

Desde que foi introduzida por Sigwart como tratamento dos pacientes 

sintomáticos com cardiomiopatia hipertrófica, a redução septal percutânea por 

injeção de álcool no ramo septal, enfrenta alguma resistência e preocupação com 

relação à formação de escara no segmento basal do septo interventricular em razão 

do risco potencial de provocar arritmias malignas e, por conseguinte, maior 

probabilidade de ocasionar morte súbita
(200)

. Entretanto, na avaliação de várias 

revisões sistemáticas comparando terapias de redução septal, as taxas de mortalidade 

de qualquer causa e de morte súbita após redução septal percutânea foram similares 

às encontradas para cirurgia de miectomia
(238)

; e, em alguns estudos, até mais 

favoráveis para RSP que para cirurgia
(239)

.  

Em nosso trabalho, não foi observada síncope ou morte súbita durante o 

seguimento tardio de até 15 em nenhum dos 51 pacientes tratados com sucesso. 

Houve uma morte súbita após cinco meses da realização da RSP em um paciente 

tratado com insucesso, que apresentava síncope a repetição prévia ao tratamento com 

RSP, mas o paciente recusou qualquer outro tratamento invasivo, incluindo implante 
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de CDI para prevenção secundária de morte súbita o que terminou acontecendo. A 

baixa incidência de morte súbita nos pacientes da tese não apresentou uma causa 

específica na análise estatística, entretanto, alguns autores a atribuem à diminuição 

do gradiente intraventricular e subsequente remodelamento ventricular à diminuição 

de arritmias e de morte súbita. Orme et al.
(240)

 examinaram 239 pacientes com CMH 

e história de síncope que foram submetidos à cirurgia de miectomia para diminuir o 

gradiente em VSVE, com idade média de 48 ± 17 anos, sendo 56% homens, e os 

compararam, pareados por sexo e idade, a pacientes com CMH que apresentavam 

síncope, mas que foram tratados clinicamente. O tempo médio de seguimento foi de 

4,7 anos (0,8 -11). A taxa de recorrência da síncope foi de 11% para os pacientes no 

grupo de miectomia e 40% para o grupo clínico (p=0,0001). A presença de gradiente 

na VSVE, e de síncope recorrente prévio foram identificados como preditores de 

síncopes recorrentes. A sobrevida livre de toda causa de morte foi superior no grupo 

da cirurgia que no grupo clínico, com estimativa de sobrevida de 82 ± 4% vs 69 ± 

4% respectivamente; p=0,01. Os autores concluíram que a miectomia nos pacientes 

com CMH e síncope estava associada a uma redução da síncope recorrente e 

aumento da sobrevida. Ao abolir a obstrução, a miectomia criou as condições para a 

melhora clínica. Essa ideia também foi abordada por Jensen et al.
(241)

 que 

observaram que, em 77 pacientes com CMH pós-tratamento de RSP, não houve 

aumento de incidência de morte súbita nem de mortalidade no seguimento de 5 anos. 

Os resultados analisados são animadores para pacientes que apresentam fatores de 

risco para morte súbita, e que poderiam se beneficiar com a diminuição da obstrução 

por técnicas de redução septal percutânea ou cirúrgica.  

Mesmo não existindo trabalhos randomizados, largas séries de análise 

sistemáticas e observacionais na década anterior não mostraram nenhum sinal de 

aumento de mortalidade com RSP quando comparado à cirurgia
(242)

, e a sobrevida no 

seguimento tardio é comparável à cirurgia pareados para sexo e idade
(19)

. Leonardi 

encontrou baixas taxas de mortalidade total e morte súbita para ambas técnicas de 

redução septal. Entretanto, após ajustes a razão de chance para o efeito do tratamento 

sobre causas de morte total e morte súbita foram melhores para o grupo de RSP, 

embora com seguimento menor
(239)

.  
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Por outro lado, Ten Cate et al. mostrou um panorama diferente em 91 pacientes 

pós-RSP comparados a 40 pacientes submetidos à cirurgia. O objetivo primário foi 

óbito cardíaco e morte súbita abortada ou descarga apropriada do CDI. Objetivo 

secundário foi morte não cardíaca ou outras complicações não fatais. A sobrevida 

livre do objetivo primário foi de 96%, 86% e 67% para o grupo da RSP contra 100%, 

96% e 96% para o grupo de cirurgia com p=0,001. Este trabalho foi criticado por 

utilizar choques apropriados do CDI como equivalente à sobrevida
(243) 

Jensen
(244)

 

mostrou que a taxa de sobrevida aos 10 anos pós-RSP foi de 88% e que a taxa 

anualizada para morte total e morte súbita foi de 1,2% e 0,5% respectivamente; 

compatível com a população de base (Dinamarca), diminuindo inclusive os fatores 

de risco como resposta anormal da pressão arterial ao exercício (de 23 à 9, p=0,001) 

síncope (de 26 % á 2 %, p=0,001), taquicardia ventricular não sustentada de 23% á 

17% p=0,005) e espessura da parede > 30mm (de 7% a 2%, p=0,001). Também 

houve redução importante do múmero de fatores de risco que coincidiu com a baixa 

incidência anualizada de morte súbita para 1, 5 e 10 anos foi de 97%, 87%, e 67%, 

respectivamente (p=0,06). 

A redução septal percutânea provocou uma diminuição imediata do gradiente 

intraventricular significativa em 51 (91%) dos pacientes. Essa diminuição 

desencadeou uma série de alterações hemodinâmicas que levaram à redução 

estatisticamente significativa da espessura do septo interventricular, da parede 

posterior, e da massa e do índice de massa ventricular com p=0,001, que podem 

espelhar os bons resultados obtidos em nosso trabalho. Mas os benefícios derivados 

da diminuição da obstrução foram publicados por Ommen et al
 (52)

 com relação à 

cirurgia. Eles avaliaram 1.337 pacientes consecutivos com CMH entre 1983 a 2001 e 

os dividiram os pacientes em três grupos: 1) CMH obstrutiva tratados com 

miectomia cirúrgica (n=289); 2) CMH obstrutiva não operados em tratamento clínico 

(n=228); e 3) CMH não obstrutiva em tratamento clínico (n=820). O tempo médio de 

seguimento foi de 6 ± 6 anos. A sobrevida para 1-, 5-, e 10- anos após cirúrgica de 

miectomia foi de 98%, 96%, e 83%, respectivamente. Esses valores foram 

semelhantes à sobrevida da população geral dos Estados Unidos de América pareada 

para sexo e idade com p=0,2, e dos pacientes com CMH não obstrutiva p=0,8. 

Entretanto, a sobrevida do pacientes operados foi muito superior à sobrevida dos 
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pacientes com CMH obstrutiva não operados, 90%, 79%, e 61%, respectivamente 

para 1,5 e 10 anos, com p=0,001. 

 

 

5.3  Considerações com relação à técnica de redução septal percutânea 

 

 

O tratamento proposto por Dr. Sigwart para a CMH obstrutiva e sintomática, 

apresentou, além de grande controversa, diversos nomes para descrevê-lo: Ablação 

Septal por Álcool (ASA); Redução Septal Percutânea (RSP); Redução Septal não 

Cirúrgica (RSNC); Ablação Transcoronária do Septo Hipertrofiado (ATSH); 

Ablação Percutânea Transcoronária do Septo Miocárdico (APTSM); Redução não 

Cirúrgica do Septo (RNCS); Redução Septal por Álcool (RSA); Ablação Septal 

Transcoronária por Etanol (ASTE), e procedimento de Sigwart. 

Foi constatado que o gradiente cai um pouco menos com RSP que com cirurgia 

de Miectomia
(19)

. Uma das causas apontadas para que isso ocorra é a escolha 

inapropriada do ramo septal para realizar o procedimento. Conhecer o tamanho e a 

distribuição dos ramos septais e as estruturas por eles irrigadas é fundamental para o 

sucesso da RSP. Na literatura pesquisadores tiveram o cuidado de estudar a anatomia 

do ramo septal para conhecer melhor as fontes de irrigação do septo basal. O grupo 

da “Mayo Clinic” avaliou a anatomia dos ramos septais de 10 corações intactos, 

retirados por autopsia, de indivíduos que não tinham insuficiência coronária ou CMH 

e os compararam a os ramos septais de 8 pacientes com CMH que realizaram o 

tratamento de RSP
(245)

. Nos corações, foi identificada a artéria descendente anterior 

(ADA) e aberta longitudinalmente, localizado o óstio do primeiro ramo perfurante 

septal (PRS), e injetada, sob pressão, uma solução de bário e gelatina, realizadas 

radiografias seriadas em projeção oblíqua anterior direita e em corte transversal, e 

comparadas com as angiografias em projeção oblíqua com angulação cranial.  

Avaliaram, por análise quantitativa, o diâmetro médio da artéria coronária 

descendente anterior a nível da origem do PRS; a distância do óstio da ADA até a 

origem do PRS; o diâmetro máximo do PRS; distância do PRS ao segundo ramo 

septal e o diâmetro máximo do segundo ramo septal. Os resultado mostrou grande 
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variabilidade de diâmetros de distância da origem do PRS e do segmento do septo 

irrigado pelo PRS. A grande maioria dos PRS irriga o septo basal, porém de forma 

incompleta (alguns segmentos). Mesmo utilizando o ecocardiograma na sala de 

hemodinâmica, é difícil identificar o septal apropriado como no caso relatado por 

Steggerda et al.
(246)

. Foi escolhido o segundo ramo septal porque o PRS era muito 

angulado e fino, e o gradiente diminuiu muito pouco, foi cateterizado com muita 

dificuldade o PRS e, ao insuflar o balão, o gradiente zerou e foi realizada a RSP com 

sucesso.   

O primeiro ramo septal pode nascer de artérias diferentes da ADA, como 

mostrado no trabalho de Doran et al., semelhante ao encontrado em nossa casuística, 

em dois paciente em que a septal tinha origem na artéria diagonal e diagonalis 

respectivamente, enfatizando a importância da escolha do septal apropriado para 

obter um resultado satisfatório. Outros autores
(247)

 propõem identificar preditores de 

sucesso da RSP focando  na escolha correta do ramo septal e para isso analisaram 

113 pacientes pós-RSP. Estabeleceram um critério mais rigorosso para a realização 

da redução septal percutânea, os pacientes deveriam ficar em classe funcional ≤ 2 ou 

diminuir pelo menos uma classe funcional, e o gradiente em repouso ser menor ou 

igual a 30 mmHg e o estimulado maior ou igual a 50 mmHg após 4 meses de 

seguimento. Encontraram que em 37 (32,7%) pacientes o procedimento, segundo 

esses critérios, foram considerado insucesso. Identificaram, em uma análise 

multivariada, que o gradiente residual elevado (c/5 mmHg) e a distância entre o óstio 

da ADA e oprimeiro ramo septal  tratado (c/1 mm) como os preditores de insucesso. 

Os autores enfatizaram na necessidade da presença de septais anatomicamente 

favoráveis para o sucesso da RSP. 

A técnica também apresentou diversas modificações ao longo desses anos
(244) 

a principal das quais foi a introdução do ecocardiograma dentro da sala de 

hemodinâmica para guiar o procedimento
(248-252)

 e colaborar na melhor escolha do 

ramo septal. A utilização de contraste ecocardiográfico permitiu excluir pacientes 

com ramos septais que irrigassem outras estruturas que não o septo basal almejado. 

Quando o contraste ecocardiográfico era observado, no ecocardiograma 

transtorácico, em outras estruturas diferentes do septo basal, evidenciava a presença 

de circulação colateral e o álcool não era injetado, abortando o procedimento e 
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diminuindo as complicações do tratamento.  Também foi modificada a quantidade de 

álcool utilizada que foi paulatinamente reduzido para evitar bloqueios 

atrioventriculares totais
(199, 253)

. Em um primeiro momento os intervencionistas 

empregavam entre 3 e 6 mL de álcool por paciente
(254)

, porém tinham alta incidência 

de bloqueio atrioventricular total, que os levou a utilizar quantidades decrescentes de 

álcool absoluto a ser injetado no ramo septal. Na nossa casuística houve também uma 

diminuição do volume de álcool utilizado, porém não pode ser um volume tão 

pequeno que não provoque o efeito desejado de diminuir a obstrução na VSVE e 

posteriormente a espessura do septo interventricular. Num estudo randomizado com 

diferentes doses de álcool injetadas verificou-se que não houve diferenças 

significativas entre os pacientes tratados com volume menor a 2 mL ou maior a 2 

mL
(199)

, com relação a mortalidade, necessidade de marcapasso ou aparecimento de 

arritmias potencialmente malignas, mostrando que o procedimento foi seguro e 

eficaz em diminuir o gradiente e melhorar os sintomas. Outros autores mostraram 

que uma dose baixa menor a 1 mL  resultou em pequeno dano miocárdico, porém o 

gradiente residual permaneceu muito elevado, entretanto uma dose média de 1,4 mL 

de álcool levou a diminuir o gradiente e provocar pouca elevação dos marcadores de 

necrose. Existe uma regra empírica de utilizar 1 mL de álcool por cada 1 cm de 

músculo miocárdio do septo interventricular basal a ser tratado.  

Na nossa casuística, foram recusados 5 pacientes por não terem septais 

apropriadas. Na angiografia do paciente da Figura 12, os ramos septais evidenciaram 

uma intricada rede de colaterais e, ao injetar o contraste ecocardiográfico ou iodado 

sonificado na septal escolhida, observamos o tingimento da parede inferior, o 

procedimento foi abortado e a paciente encaminhada para cirurgia de miectomia com 

excelente resultado.  
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FONTE: Paciente do HCor recusado para RSP. 

Figura 11 - Cinecoronariografia evidenciando ampla rede de colaterais entre os ramos septais – a RSP 

não foi realizada. Indicada redução septal cirúrgica. 

 

Outros autores utilizaram contraste ecocardiográfico, nos pacientes com CMH 

com indicação de RSP, para delinear o território perfundido pela septal escolhida 

antes da realização da RSP
(255)

. Estudaram retrospectivamente 47 pacientes tratados 

por RSP entre 2004 e 2012, analisando as características anatômicas dos ramos 

septais de forma independente. Os pacientes foram divididos em 2 grupos de acordo 

a presença ou ausência de perfusão “extra” (o ramo septal irrigava o septo basal e 

também outras estruturas distantes), que era visualizada por angiorafia ao injetar 

contraste intracoronário. Os grupos foram comparados com relação ao tamanho do 

infarto, novos bloqueios ou alterações do sistema de condução e eventos adversos 

maiores. Aproximadamente 25% apresentou perfusão “extra”, e, desses, 83% 

comprometia a banda moderadora do ventrículo direito. Não houve diferenças 

significativas quanto a eventos, apenas o tamanho da primeira perfurante septal foi 

um preditor de perfusão “extra”.  
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Como evidenciado nos parágrafos anteriores, a escolha do ramo apropriado 

para a realização do tratamento intervencionista percutâneo da CMHO sintomática 

continua sendo um desafio que instiga a novas investigações.  

 

 

5.4  Considerações com relação à morte súbita, indicação de marcapasso e        

cardiodesfibrilador implantável na cardiomiopatia hipertrófica 

 

 

No seguimento tardio dos pacientes do estudo, 3 (5,4%) implantaram CDI 

como prevenção secundária, e 1 (3,6%) paciente marcapasso todos tardiamente. 

Apenas 1 (1,7%) paciente teve indicação de marcapasso durante o seguimento 

hospitalar imediato pós-RSP, muito baixa se comparada com outras publicações com 

taxas próximas a 9 % nas últimas séries
(256)

. 

A quantidade de álcool útilizada por paciente durante a RSP, foi em um 

primeiro momento considerada uma das causas do bom desempenho com baixa 

incidência de MP definitivo, desde que houve uma diminuição de 4-5 mL no início 

da experiência para aproximadamente 2 mL. Entretanto a média utilizado por 

paciente foi de 2,48 ± 0,65 mL que constitui uma dose elevada para os padrões de 

hoje, embora a dose ideal ainda é desconhecida por que lidamos com grande 

variabilidade na espessura do septo basal e da configuração do mesmo. O diferencial 

pode ter sido a forma de injetar álcool que foi realizada muito lentamente, nunca em 

bolo. Administrando o álcool gradualmente permitiu ao intervencioniosta ter maior 

control das mudanças elétrica e hemodinâmicas durante o procedimento pudendo 

interromper ou continuar o procedimento de acordo coma a evolução. Os 

intervencionistas utilizaram o tempo necessário para injetar álcool a uma velocidade 

de 0,5 mL por minuto quase gota a gota. A utilização de álcool lenta e gradualmente 

pode minimizer o efeito tóxico do mesmo reduzindo a indicação de MP definitive 

após tratamento com RSP nos pacientes do estudo. 

A necessidade de marcapasso por bloqueio átrio-ventricular total após 

tratamento com RSP é uma real complicação do método de redução septal 

percutânea na maioria dos trabalhos, com uma incidência que hoje varia entre 8-
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10%, entretanto, no início da experiência, foi muito mais relevante, atingindo uma 

proporção de 10 a 30% em alguns centros
(257)

.  

Nos pacientes com cardiomiopatia hipertrófica, identificar aqueles com alto 

risco de morte súbita constitui uma verdadeira preocupação da comunidade médica. 

Diversos esquemas de estratificação de risco
(104)

 para morte súbita foram 

desenvolvidos visando determinar os pacientes merecedores de tratamento com 

cardiodesfibrilador – CDI que provou evitar morte súbita
(258, 259)

. Estudos com 

ressonância magnética e realce tardio por gadolínio demostraram a presença de 

fibrose nesses pacientes
(260-262)

. A ressonância magnética permitiu avaliar as 

característica fenotípicas da hipertrofia ventricular, identificar a presença de fibrose 

intersticial ou de substituição e estima se existe associação de fibrose com eventos 

adversos. Um estudo sistemático realizado por Green et al.
(263)

, incluiram 1.063 

pacientes com CMH e seguimento médio de 3,1 anos. Os autores encontraram uma 

associação de eventos (óbito cardíaco, insuficiência cardíaca e qualquer causa de 

morte) e fibrose miocárdica importante com significância estatística. Em outro 

trabalho
(145)

, também foi encontrada uma associação entre a presença de 

escaras/fibrose, identificada por realce tardio por gadolínio na ressonância magnética 

dos pacientes com CMH, e mortalidade cardíaca ou de qualquer natureza, com taxa 

de risco de 8,01 para óbito cardíaco e de 5,47 para qualquer causa de óbito.   

Provavelmente por estes achados (associação de fibrose com eventos deletérios 

em CMH, inclusive morte súbita), a escara miocárdica provocada após infarto 

químico localizada no septo basal foi sempre apontada com potencial arritmogênico 

e possibilidade de maior probabilidade de provocar morte súbita nesses pacientes, e, 

até hoje, gera dúvidas na comunidade médica, que resiste indicar este método 

alternativo de tratamento nos pacientes muito sintomáticos
104

.  

A fibrose gerada pela RSP apresenta características diferentes, é compacta por 

necrose de coagulação
(203)

, não deixa tecido viável no interior do segmento 

necrosado. Na necrose provocada por infarto agudo do miocárdio por aterosclerose, 

existem células viáveis ou atordoadas entremeadas à fibrose e que pode permitir a 

formação de circuitos elétricos por reentrada, gerando as temidas arritmias. Houve 

muito empenho para determinar se realmente a escara provocada pela toxicidade do 

álcool teria potencial arritmogênico. Entretanto, até hoje, não existe nenhum trabalho 
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que comprove a relação causa/efeito entre a escara provocada pelo álcool e o 

aumento de incidência de morte súbita ou arritmias, exceto casos isolados 

anedóticos, por outro lado, nos trabalhos realizados, o que foi encontrado mostrou o 

contrário, sugerindo que a RSP não é pró-arritmogênica
(213)

.   

Coucco et al.
(213)

 estudaram 123 pacientes tratados com RSP que implantaram 

CDI como prevenção primária de morte súbita, com base nos fatores de risco 

comumente aceitos. Foram deflagrados 9 choques apropriados em 2,9 anos de 

seguimento em média, em pacientes com fatores de risco para MS de 1,5 ± 0,9 

(média ± desvio-padrão). Utilizando a curva de análise de sobrevida de Kaplan-

Meier, a taxa de eventos anualizada estimada foi de 2,8 no seguimento de 3 anos. A 

taxa anual de deflagração apropriada de CDI em pacientes com CMH tratados com 

RSP foi baixa, menor que as taxas observadas em outros trabalhos nos pacientes com 

CMH com CDI como prevenção primária. Os fatores de risco para MS não 

diferenciaram os pacientes que receberam e os que não receberam choques 

apropriados. Os autores concluíram que o trabalho sugeriu que a RSP não foi pró-

arritmogénica e que os fatores de risco tradicionais para MS não predizem a 

ocorrência de choques do CDI. 

Outro interessante trabalho sistemático
(239)

 comparou pacientes com CMH 

obstrutiva tratados com RSP e cirurgia de miectomia. Foram incluídos 19 trabalhos 

para RSP com 2.207 pacientes e 8 trabalhos de miectomia com 1.887 pacientes. A 

média de seguimento foi menor para RSP que para miectomia (51 versus 1.266 

pacientes-ano; P < 0,001). A taxa não ajustada para toda causa de morte e para morte 

súbita foi semelhante nos dois grupos, lembrando que os pacientes tratados com RSP 

eram mais idosos e que também tinham uma hipertrofia discretamente inferior (21 

mm vs 23 mm com P < 0,001) que os tratados de miectomia. Após ajustes para as 

características de base, o efeito do risco do tratamento para eventos continuaram 

baixos e foram menores nos pacientes tratados com RSP.  

Na década de 1990, houve entusiasmo com a indicação de marcapasso de dupla 

câmara como tratamento dos pacientes sintomáticos com CMH em ausência de 

doença do sistema de condução. O objetivo era alterar a sequência de ativação 

ventricular e diminuir os sintomas ao reduzir o gradiente. Os resultados mostraram 

uma redução do gradiente entre 20-40%, porém com grande variabilidade 
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individual
(180, 181)

. Entretanto, este interesse cessou abruptamente, principalmente nos 

Estados Unidos de América, após a publicação de vários trabalhos
(182)

, 2 dos quais 

randomizados
(183, 185)

, que mostraram que, na verdade, a diminuição do gradiente era 

imprevisível e apenas modesta, o beneficio pequeno e que o resultado se devia 

provavelmente ao efeito placebo
(184, 185)

. Na última diretriz americana de 

Cardiomiopatia Hipertrófica
(36)

, o marcapasso de dupla câmara ficou reservado para 

pacientes maiores de 65 anos de idade para aliviar sintomas provocados pela 

obstrução com contraindicação para terapias de redução septal ou em pacientes com 

comorbidades que apresentem risco elevado para a realização de redução septal 

cirúrgica ou percutânea, ou (Classe IIa) nos pacientes que já tiverem implantado um 

marcapasso por outra indicação diferente da hemodinâmica. Classe III: O implante 

de marcapasso não deve ser a primeira opção terapêutica nos pacientes com CMH 

obstrutiva sintomáticos e refratários a medicamentos quando candidatos a redução 

septal
(184)

.  

Implantar marcapasso de dupla câmara em pacientes jovens, como os 

acometidos por CMH, implica em longos períodos de estimulação artificial com 

consequências desconhecidas para ativação artificial tão prolongada, como o caso 

apresentado pelo Dr. Maron BJ
(187)

.   

Em nossa casuística tivemos apenas um 1 (1,7%) paciente com indicação de 

marcapasso imediato provocado pelo tratamento percutâneo, muito baixa se 

comparada com com a literatura
(211,262)

. 

Nos 4 pacientes que implantaram marcapasso (1) ou CDI (3) como tratamento 

prévio da RSP, os sintomas voltaram encontrando-se em classe funcional III/IV da 

NYHA, extremamente limitados fisicamente. Após a RSP, houve uma mudança 

expressiva na qualidade de vida desses pacientes que voltaram a suas atividades 

laborais, recreativas e sociais, inclusive a viajar ao exterior, em classe funcional I, 

impensado antes da RSP.   

Entretanto, alterações do sistema de condução fazem parte desta doença.  Em 

um interessante trabalho, Valeska
(264)

 analisa, retrospectivamente, 167 pacientes de 

um registro, tratados com RSP, nos quais foi implantado marcapasso em 17 (10%) 

pacientes, e os compara com os pacientes sem marcapasso. Não encontraram 

diferença estatisticamente significante entre os grupos com relação à sobrevida tardia 
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de 4,7 anos, diminuição do gradiente e classe funcional na última avaliação. Ressalta 

que dois terços dos pacientes com marcapasso definitivo recobraram a condução 

átrio-ventricular no seguimento tardio. 

O implante de CDI em CMH é para prevenção primária de morte súbita na 

maioria (80%) dos casos segundo literatura médica
(152)

. Em geral, existe uma taxa de 

deflagração apropriada do CDI que varia entre 3,8 e 6,8 ao ano, restaurando o ritmo 

sinusal nos pacientes com CMH. O tempo médio para a deflagração do primeiro 

choque é maior nos pacientes com CMH (3,2 anos) que nos pacientes com 

cardiomiopatia isquêmica no estudo MADIT, que foi < 2 anos. O maior problema 

nesse tipo de dispositivos são as complicações, que incluem deflagração inapropriada 

e as relacionadas à cirurgia e ao material utilizado, como eletrodos, etc. A grande 

maioria dos pacientes com CMH candidatos a receber um CDI é jovem e o risco é 

cumulativo durante anos o que pode piorar a qualidade de vida e diminuir o beneficio 

esperado da indicação do CDI. A presença de fibrilação atrial aumenta o risco de 

choques inapropriados. 

Em um trabalho sobre riscos e benefícios do CDI em seguimento tardio dos 

pacientes com CMH, O’Mahony
(265)

 informou que houve um aumento da 

mortalidade cardiovascular e que os pacientes foram expostos a choques 

inapropriados e a complicações frequentes. Esta impressão foi compartida por 

Brady
(266)

 num editorial em que expõe a dificuldade de tratar arritmias 

potencialmente malignas que poderiam levar à morte súbita com CDI. O autor 

considera que o tratamento com CDI dos pacientes com CMH não é benigna e pode 

estar associada a uma mortalidade semelhante à da cirurgia de miectomia. Propõe: 

melhorar os escores de risco existentes ou criar novos modelos para identificar os 

pacientes vulneráveis, entender melhor os mecanismos das arritmias para propor 

terapêuticas mais eficazes e buscar formas de deter a doença com medicamentos 

como os observados ao utilizar inibidores da enzima de conversão (IECA)
(267)

. O 

autor enfatiza que pode passar bastante tempo para atingir esse nível de 

conhecimento, entretanto, devemos redobrar esforços para diminuir as complicações 

do CDI, melhorar a técnica dos implantes, a qualidade do material utilizado nos 

eletrodos, que sejam mais duráveis, diminuir, se possível, o número de eletrodos 

utilizados por paciente, corrigir a programação do marcapasso e, com isso, diminuir 
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os choques inapropriados. Evitar o aparecimento de fibrilação atrial, com 

medicamentos e até com ablação atrial (existe pouca experiência em CMH), e utilizar 

de novas tecnologias, como os CDI subcutâneos sem necessidade de eletrodos 
(268, 

269).  

 

 

5.5  Considerações sobre o tratamento de redução septal cirúrgica e 

 percutânea – comparações 

 

 

Nos pacientes com CMH, a obstrução dinâmica é uma importante característica 

fisiopatológica da doença, e um preditor de piora clínica e maior mortalidade 

cardiovascular
(17)

. Os pacientes com obstrução importante e sintomas limitantes 

refratários ao tratamento clínico medicamentoso são candidatos a tratamentos de 

redução septal cirurgia por miectomia ou percutânea por RSP.  

A cirurgia de miectomia constitui o padrão ouro de tratamento. Os resultados 

cirúrgicos são excelentes em centros terciários com razoável volume e médicos bem 

treinados. Desde que foi introduzida, os resultados da técnica de redução septal 

percutânea foram comparados com os resultados da cirurgia. Alam et al.
(210)

 realizou 

um estudo sistemático incluindo 2.959 pacientes, e concluíram que a RSP era efetiva 

em reduzir a obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo imediatamente e 

diminuir os sintomas num seguimento médio. 

Em 2009 tinham sido realizadas 5.000 procedimentos intervencionistas contra 

3.000-4.000 cirurgias de miectomia. Paradoxalmente, houve um aumento do número 

de indicações de cirurgia de miectomia após a introdução da RSP como tratamento 

alternativo, provavelmente pelo reconhecimento de que a presença de obstrução 

dinâmica era um fator determinante e de mal prognóstico e estava presente em mais 

de 70% dos pacientes. Começaram a surgir trabalhos sistemáticos comparando 

cirurgia de miectomia e RSP. Argawal et al.
(270)

 incluiram 12 publicações de 8 

instituições nas quais ambos procedimentos eram realizados, e dividiu os pacientes 

em dois grupos comparando 326 pacientes do grupo de CM com 380 no grupo RSP. 

Não encontrou diferenças significativas na mortalidade, classe funcional (NYHA), 

arritmias ventriculares, taxa de reintervenção e insuficiência mitral entre os dois 



5 Discussão  132 

métodos. Ressaltou que o gradiente residual pós-RSP foi baixo, porém 

significativamente maior que o da cirurgia, e houve maior necessidade de implantar 

marcapasso definitivo e proporção maior de bloqueio do ramo direito no grupo de 

RSP.  Leonardi et al.
(239)

 incluíram 1.887 pacientes que foram tratados com 

miectomia e 2.153, com RSP. A análise desse trabalho com relação à mortalidade e à 

melhora sintomática e do gradiente foi semelhante ao anterior. Em outro trabalho, 

Sorajja et al.
(19)

 compararam 177 pacientes pós-RSP com 177 pacientes pareados 

para sexo e idade, que realizaram CM em um único centro. A sobrevida estimada 

para 8 anos foi 79% versus 79%, e o mais importante: não houve risco aumentado de 

morte súbita nos pacientes pós-RSP, o gradiente residual maior foi o único preditor 

independente de mortalidade de qualquer causa e de reintervenção nesse grupo de 

pacientes. 

Não existem, até o momento, trabalhos randomizados comparando ambos os 

tratamentos. Foi proposto realizar um estudo randomizado entre as duas técnicas para 

determinar se são equivalentes, entretanto, este desejo encontra muitas dificuldades 

teóricas para sua concretização e muitos autores se preguntam se algum dia poderá 

ser realizado um estudo randomizado com adequado poder estatístico. Com base em 

outros estudos randomizados em coronariopatia, seriam necessários 30.000 

candidatos para conseguir incluir entre 500 e 600 pacientes em cada grupo
(36, 271)

.  

Não são tratamentos que deveriam competir entre si, são técnicas diferentes 

que tentam resolver os complexos problemas que esta doença com grande 

heterogeneidade clínica, fenotípica e anatómica apresenta. A cirurgia tem experiência 

acumulada dos últimos 50 anos de utilização e constitui o padrão-ouro de tratamento 

intervencionista. No entanto, existem cada vez menos centros que tenham cirurgiões 

experientes em realizá-la, tanto que o Dr. Maron
(272)

 apelou para que a cirurgia de 

miectomia septal volte a ser realizada em alguns centros da Europa
(273)

.  
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6  LIMITAÇÕES 

 

 

Nossa amostra está constituída por um grupo relativamente pequeno de 

pacientes o que diminui o poder estatístico das conclusões.  

A redução septal percutânea é uma técnica relativamente nova e no início não 

conhecíamos todos os benefícios e limitações que foram publicados ao longo do 

estudo. 

Devido ao Brasil ser um país muito vasto tivemos dificuldade de comunicação 

e de deslocamento dos pacientes para São Paulo o que atrasou o desenvolvimento da 

tese. 

Faltou análise de maior número de variáveis ecocardiográficas que poderia ter 

enriquecido mais os resultados da tese. 

O instrumento de avaliação DASI, é um questionário autoaplicável, o paciente 

responde sem interferências de médicos ou enfermeiros o que pode trazer 

interpretações errôneas das questões. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A cardiomiopatia hipertrófica é a mais comum das doenças cardíacas 

transmitidas geneticamente. Aproximadamente, 70% dos pacientes apresentam 

obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo em repouso ou estimulada por 

exercício ou manobra de Valsalva. A presença de obstrução em repouso em pacientes 

sintomáticos apresentam uma pior evolução e entre 10% e 15% são refratários ao 

tratamento clínico medicamentoso. Nesses casos, devemos optar por tratamentos de 

redução septal cirúrgica ou percutânea. A cirurgia apresenta uma experiência 

acumulada de mais de 50 anos e, durante 40 anos, foi considerado o tratamento 

padrão-ouro para pacientes gravemente acometidos pela doença em classe funcional 

III e IV da NYHA, para aliviar os sintomas e melhor a qualidade de vida.  

Nos últimos 20 anos, foi introduzida uma técnica intervencionista de redução 

septal, a redução septal percutânea por injeção de álcool no primeiro ramo septal da 

artéria descendente anterior, com o objetivo de provocar um infarto controlado e 

localizado no septo basal, para, assim, diminuir a obstrução na via de saída do 

ventrículo esquerdo e melhorar os sintomas. Esta técnica trouxe um renovado 

interesse no estudo da doença e após duas décadas a redução septal percutânea se 

firmou como uma opção viável de tratamento, e, em algumas situações, constitui o 

tratamento preferencial, especialmente nos pacientes idosos e considerados de alto 

risco para cirurgia de miectomia ou em aqueles que são candidatos para ambos 

procedimentos, mas preferem uma opção menos invasiva. 

Nossos resultados foram consistentes em demonstrar uma sobrevida após a 

RSP de 87,7% aos 10 anos e 81% aos 12 anos de seguimento, comparável com a 

população geral. Não houve aumento de morte súbita e os resultados se mantiveram 

durante o seguimento prolongado, e, 60% dos pacientes após 12 anos de seguimento  

não apresentou nenhum evento maior não fatal (fibrilação atrial, necessidade de 

reintervenção, marcapasso ou CDI, síncope). Os pacientes tiveram uma mudança 

radical em qualidade de vida e alguns autores sugerem que as terapias de redução 
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septal poderiam impactar na história natural destes doentes muito sintomáticos com 

obstrução na via de saída do ventrículo esquerdo. 

A maior complicação da técnica percutânea de redução septal é o aparecimento 

de bloqueio átrio-ventricular total com necessidade de implante de marcapasso que 

foi muito baixa em nossa casuística com 1,7% diferente da encontrada na literatura 

com uma incidência de 6-10% e 8% em centros de referência.  

A cirurgia de miectomia continua sendo o padrão-ouro no tratamento de 

cardiomiopatia hipertrófica obstructiva sintomática e refratária nos pacientes jovens, 

entretanto a redução septal percutânea apresentou resultados semelhantes no 

seguimento a curto e médio prazo e após 20 anos de utilização também a longo 

prazo. 

Com o avanço da tecnologia e novas modalidades de imagem a redução septal 

pode se tornar mais segura e precissa, diminuindo as complicações. A técnica que 

conhecemos continua evoluindo e estão sendo utilizados outros elementos para 

fechar o ramo septal, que pode ser embolizado com partículas de álcool 

polivinílico
(274)

, partículas de esponja de gelatina absorvível, cola de cianocrilato e  

espirais que mostraram ser menos agressivos que o álcool. Esperamos também 

avanços na engenharia genética, que possa orientar na pesquisa de novos fármacos 

que detenham a progressão da hipertrofia. 

Faço minhas as palavras dos doutores Barry Maron e Braunwald que são 

referências em cardiomiopatia hipertrófica mundialmente conhecidas, e acreditam 

que hoje a doença evoluiu e pode ser considerada uma doença tratável. Primeiro com 

medicamentos, quando se esgotam os recursos farmacológicos e o paciente apresenta 

sintomas e obstrução onde podemos intervir com técnicas de redução septal cirúrgica 

ou percutâneas; e se o paciente apresenta síncope ou alterações de ritmo temos à 

disposição o marcapasso ou CDI, e, quando nenhuma dessas opções resolveram o 

problema, ainda podemos indicar o transplante cardíaco. Todos esses avanços 

permitiram aos pacientes melhorar a qualidade de vida e atingir idades avançadas 

impensado em um passado recente.  
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8  CONCLUSÕES 

 

 

Os resultados deste estudo da evolução tardia dos pacientes com 

cardiomiopatia hipertóficos sintomáticos e refratários ao tratamento médico que 

foram submetidos a redução septal percutânea permitem as seguintes conclusões: 

 

Objetivos primários 

 

1- A sobrevida global foi elevada (96,4%, 87,7% 81,0%) para 1, 5 e 12 anos 

de seguimento respectivamente num seguimento prolongado de 15 anos. 

 

2- Houve melhora significativa da qualidade de vida aferida pelas respostas 

ao questionário DASI entre antes e após ao tratamento de redução septal 

percutânea e pela classe funcional da NYHA na maioria dos pacientes. 

 

Objetivos secundários 

 

Os eventos maiores encontrados na evolução tardia de até 15 anos foram: 

 

            3-       Baixa mortalidade cardíaca. 

  4- Baixa incidência de síncope ou morte súbita. 

  5- Incidência de arritmias ventriculares complexas em 30,9%.                        

   6- Fibrilação atrial em 12% dos pacientes. 

   4-  Muito baixa incidência de necessidade de marcapasso imediato (1,7%) 

 e tardia incluindo cardiodesfibrilador implantável 4 (7,1%). 

   5-  Baixa incidência de reintervenção tanto por nova RSP ou miectomia. 

6- Poucas complicações técnicas do tratamento intervencionista durante 

o período hospitalar e tardio.        
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Alterações encontradas no eletrocardiograma:   

 

7- Muito baixa taxa de marcapasso definitivo pós-RSP. 

 

8- Excesso de bloqueio de ramo direito, bloqueio atrioventricular de 

primeiro grau e de bloqueio divisional anterior esquerdo pós redução 

septal percutânea. 

 

Alterações encontradas no ecocardiograma: 

 

9- Queda significativa e imediata do gradiente em via de saída do ventrículo 

esquerdo, que continua diminuindo na evolução tardia até um ano pós. 

 

10- Diminuição significativa e progressiva através do tempo do septo 

interventricular, parede posterior, massa ventricular e índice de massa e 

da insuficiência mitral, com exceção do átrio esquerdo que não se 

modificou significativamente durante o processo de remodelamento pós 

redução septal percutânea. 

 

Alterações encontradas no Holter 24h: 

 

 11- A maioria dos pacientes permaneceu em ritmo sinusal (> 80%). 

 12- Pacientes sem nenhuma arritmia somaram 47,6%. 

 13- Foi observada taquicardia ventricular não sustentada em 30,9% dos 

pacientes a maioria assintomática. 
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ANEXO A - Formulário de consentimento do paciente ou responsável. 
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ANEXO A   (continuação) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 Anexos                                                                                                                 145 

 

ANEXO B    
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ANEXO C 
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