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A LESÃO CARDÍACA VORTICILAR ASSOCIADA À DOENÇA DE CHAGAS

THE APICAL LESION OF THE HEART IN CHAGAS’ DISEASE
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RESU MO

A doen ça de Chagas é den tre as mio car dio pa tias a que apre sen ta

alte ra ções car día cas api cais com maior fre qüên cia. A lesão vor ti ci -

lar (LV) pre va le ce no ven trí cu lo esquer do, é menos fre qüen te na fase

aguda da molés tia e pos sui maior inci dên cia no sexo mas cu li no. A

sua pato gê ne se é con tro ver sa. As  várias hipó te ses que ten tam

expli car a gêne se da LV se  baseiam em fato res infla ma tó rios e

mecâ ni cos, até na pos sí vel con tri bui ção de dis túr bios de con du ção

e da disau to no mia paras sim pá ti ca.

A LV não se asso cia a qual quer  padrão ele tro car dio grá fi co espe cí fi -

co. O méto do mais fide dig no na sua iden ti fi ca ção, ape sar de inva si -

vo, pare ce ser a ven tri cu lo gra fia con tras ta da.

Esse tipo de lesão car día ca com pro me te a fun ção ven tri cu lar na

depen dên cia do tama nho da área dis ci né ti ca ou aci né ti ca. É ainda

res pon sá vel por even tos arrit mo gê ni cos e trom boem bó li cos.

Para o tra ta men to, con si de ra-se a aneu ris mec to mia ape nas em

casos sele cio na dos e rela cio na dos à trom bo se api cal como fonte

embo lí ge na ou a fator arrit mo gê ni co asso cia do à pró pria lesão.

Palavras-chave: Doença de Chagas; Lesão vorticilar;

Patologia

Dentre as car dio pa tias conhe ci das, nenhu ma apre sen ta
alte ra ções api cais com tanta fre qüên cia como a de etio lo gia
cha gá si ca.1

Essas alte ra ções pre va le cem no ven trí cu lo esquer do,
embo ra pos sam ocor rer tam bém no ven trí cu lo direi to, e
têm sido nomea das de manei ra diver sa: aneu ris ma ven tri cu -
lar,1 lesão necró ti ca da ponta do cora ção,2 lesão api cal,3 lesão
vor ti ci lar,4 adel ga ça men to da ponta,5 fibro se api cal,6 pseu-
doa neu ris ma do ápex7 e lesão atró fi ca do vór tex.8 A lesão
vor ti ci lar (LV) é menos fre qüen te na fase aguda da molés tia,
assim como nas gran des car dio me ga lias da fase crô ni ca; sua
inci dên cia é maior nos casos de mode ra do aumen to do
cora ção.1 Possui maior inci dên cia nos  homens. É pro vá vel
que seja favo re ci da pelo exer cí cio físi co.9

PATOGÊNESE

A prin ci pal con tro vér sia sobre a LV é sua pato gê ne se. As
 várias hipó te ses que ten tam expli cá-la  baseiam-se: 1) na
mio car di te, 2) no fator mecâ ni co, 3) no blo queio divi sio nal
ante rior esquer do, 4) no dis túr bio de con du ção, 5) na disau -
to no mia car día ca, prin ci pal men te paras sim pá ti ca.

A LV pode ser con se qüên cia da dila ta ção glo bal das cavi -
da des car día cas, secun dá ria à mio car di te cha gá si ca crô ni ca.10

A efi ciên cia car día ca reduz com a dila ta ção do cora ção; em

con se qüên cia, aumen ta o volu me san güí neo telessis tó li co.
Esse san gue estag na do e a endo car di te parie tal crô ni ca,
resul tan te de áreas  focais de rea ti va ção do pro ces so infla ma -
tó rio,  seriam fato res deter mi nan tes da trom bo se, devi do à
esti mu la ção dos sis te mas intrín se cos da coa gu la ção.
Instalado o fenô me no ini cial, as alte ra ções isquê mi cas e
infla ma tó rias, secun dá rias à pre sen ça do trom bo, atua riam
em con jun to e acar re ta riam a maior exten são da lesão.10

Noutra linha de pen sa men to, a LV é con si de ra da como
expres são de uma  cadeia de even tos, na qual o pri mei ro deles
não seria, neces sa ria men te, o pri mei ro em impor tân cia.
Esses fato res, atuan do um após o outro, ter mi na riam por
pro por cio nar con di ções para a for ma ção da lesão. O “fator
mecâ ni co” é indis pen sá vel na res pon sa bi li za ção da LV.4

Alguns auto res ten ta ram cor re la cio nar a pre sen ça da LV
com dis túr bios car día cos de con du ção do estí mu lo elé tri co,
como o Bloqueio Divi sio nal Ante rior Esquer do (BDAE).6

Para esses auto res, have ria, pri mei ro, um com pro me ti men -
to variá vel da mus cu la tu ra car día ca pelos pro ces sos infla ma -
tó rios, incluin do a ponta do cora ção. Esses pro ces sos cul mi -
na riam na lesão do sis te ma de con du ção, par ti cu lar men te
do fas cí cu lo ante rior do ramo esquer do do feixe de His,
deter mi nan do atra so na esti mu lo gê ne se elé tri ca das  regiões
justa-sep tal e api cal. Esse atra so na con tra ção da mus cu la tu -
ra pro pi cia ria dimi nui ção da resis tên cia à ação de pres sões
sis tó li cas e, con se qüen te men te, hiper dis ten si bi li da de, espe -
cial men te em uma área cuja pare de já é mais del ga da, por
cons ti tui ção ana tô mi ca. Os está dios pos te rio res  seriam a
rup tu ra de  fibras mio cár di cas da área dis ten di da, o espes sa -
men to suben do cár di co por estí mu lo mecâ ni co, a fibro se
regio nal secun dá ria às  lesões cha gá si cas e a ano xia focal,
resul tan te do esti ra men to regio nal da rede capi lar. Essa
seqüên cia de even tos pro du zi ria a dila ta ção pro gres si va da
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ponta, for man do o ver da dei ro aneu ris ma.6 Em estu do
envol ven do 34 car dio pa tas cha gá si cos crô ni cos, não foi
encon tra da dife ren ça esta tis ti ca men te sig ni fi ca ti va entre as
fre qüên cias de lesão vor ti ci lar esquer da nos cha gá si cos com
e sem BDAE.2 Existem casos de BDAE sem LV e de LV sem
a pre sen ça de trans tor no de con du ção.1,5 Este acha do é expli -
ca do pelo fato de a área da ponta ter como via de ati va ção
um ramo inter me diá rio, ou fas cí cu lo médio do ramo
esquer do, e não o fas cí cu lo ante rior.1

Alguns estu dos suge rem que o assin cro nis mo regio nal
acar re ta do pelos dis túr bios de con du ção nos fas cí cu los ou
na rede de Purkinje possa ter papel rele van te no 
deter mi nis mo da LV.1,3

Bittencourt et al.6 cogi ta ram sobre a impor tân cia do
com pro me ti men to do sis te ma ner vo so vege ta ti vo, par ti cu -
lar men te o paras sim pá ti co, na deter mi na ção da lesão api cal.
Ao inter fe rir na fre qüên cia car día ca e tam bém sobre o tônus
e a força con trá til do mio cár dio, aumen tan do a força da
mus cu la tu ra car día ca na base, sem aumen tá-la pro por cio -
nal men te no ápice, o trans tor no neu ro ve ge ta ti vo seria mais
um fator a pro pi ciar o sur gi men to da LV no cha gá si co.6

Outro estu do cor re la cio nou a LV com a dimi nui ção das
célu las ner vo sas, prin ci pal men te as paras sim pá ti cas, com
microin far tos e mio ci tó li se focal, além da des trui ção de
célu las mus cu la res.9

Granzotti et al.5, estu dan do 15 cha gá si cos, com o pro pó -
si to fun da men tal de deter mi nar a inte gri da de ou não do sis -
te ma ner vo so autô no mo do cora ção nos doen tes nos quais
pudes se ser iden ti fi ca da a LV, obser va ram três pacien tes com
evi den tes anor ma li da des paras sim pá ti cas, que não apre sen -
ta vam ima gem radio ló gi ca suges ti va de aneu ris ma de ponta.
Ao con trá rio, seis doen tes com LV exi biam ati vi da de paras -
sim pá ti ca pre ser va da.5

Com base no expos to, con si de ra-se que a etio pa to gê ne -
se da LV, embo ra não intei ra men te escla re ci da, pare ça ser
cará ter mul ti fa to rial. Os meca nis mos pato ge né ti cos diver sos
envol vi dos  incluem isque mia, infla ma ção, trom bo se, fato res
mecâ ni cos (alte ra ções essen cial men te seg men ta res),7 espes -
su ra afi la da da pare de api cal e, prin ci pal men te, alte ra ções da
ciné ti ca regio nal do ven trí cu lo esquer do, rela cio na das com a
dener va ção paras sim pá ti ca ou não.1,3,9

PATOLOGIA

Pensou-se que a LV ini ciar-se-ia por trom bo se mural da
zona api cal do ven trí cu lo esquer do, sendo segui da por alte -
ra ções fibró ti co-dege ne ra ti vas do endo cár dio e do mio cár -
dio sub ja cen tes. Essa lesão seria cons ti tuí da por três zonas
dis tin tas: uma, for ma da pelo trom bo parie tal (aver me lha do
e friá vel), a  seguir uma zona de fibro se, esbran qui ça da, e por
fim uma zona mais exter na, repre sen ta da por uma faixa de
mio cár dio de apa rên cia nor mal, de cor acas ta nha da.8

A loca li za ção mais fre qüen te da LV é no ven trí cu lo
esquer do, local onde ela é tam bém mais carac te rís ti ca, com
pre va lên cia variá vel de acor do com os estu dos. Esse fato
rela cio na-se, pro va vel men te, com a dife ren te estru tu ra ana -
tô mi co-fun cio nal dos dois ven trí cu los.4

O vór tex é a zona api cal car día ca mais pró xi ma do apex
cor dis, onde os fei xes mus cu la res sino e bul boes pi rais, que o
cons ti tuem, se infle tem sobre si para segui rem em dire ção a
seu ponto de ori gem. Isso deter mi na ria o sur gi men to de
área de menor resis tên cia.4,11,12 Nos cora ções cha gá si cos com
LV esquer da, há, como regra, uma super po si ção entre o vór -
tex e o vér ti ce ou apex cor dis.4

Para Raso4, a LV se loca li za no vór tex, mais pre ci sa men -
te no espa ço for ma do pelo afas ta men to daque les dois fei xes,
que varia de acor do com o tama nho da lesão, sendo dis cre -
to e peque no nas  lesões ini ciais, e mais exten so nas maio res.
Entre os fei xes, encon tra-se, na maio ria dos casos, o endo -
cár dio pro je ta do para fora, à manei ra de uma hér nia. O
exame mor fo ló gi co mos tra, pre do mi nan te men te,  fibras
mus cu la res rotas ou par cial men te des truí das, em cor res pon -
dên cia com a lesão. A  região da lesão é rara men te atra ves sa -
da por  fibras mus cu la res mais alon ga das, atin gin do a mar -
gem opos ta.

Verifica-se que há varia ção subs tan cial de tama nho de
caso para caso. A LV pode ser clas si fi ca da quan to a este
aspec to como peque na, quan do igual ou menor que 1 cm;
média, entre 1 e 3 cm; e gran de, se acima de 3 cm.1

O aspec to da lesão é variá vel quan do exa mi na da pela
super fí cie exter na, poden do ser repre sen ta do por uma
depres são mais baixa do que o nível dos cor nos, estar no
mesmo nível ou, ainda, ultra pas sá-lo. Isto evi den cia ria uma
rela ção dire ta entre a inten si da de do afas ta men to dos fei xes
mus cu la res e a forma da lesão – cuia ou vidro de reló gio,
com a con ca vi da de vol ta da para o epi cár dio, nos casos de
peque no afas ta men to, ou como uma saliên cia con ve xa, nos
casos de maior afas ta men to.4

A mor fo lo gia da LV é varia da. A lesão api cal aneu ris má -
ti ca mami lar1 é con si de ra da a forma típi ca. Pode se apre sen -
tar, entre tan to, como "dedo de luva", "em raque te" e com
 outros aspec tos5 (Figuras 1 e 2). Há, ainda, for mas menos
carac te rís ti cas, como área de espes sa men to suben do cár di co
com trom bo ade ren te; dila ta ção aneu ris má ti ca em calo ta ou
semi lu nar e fibro se api cal; e ainda área exten sa de espes sa -
men to suben do cár di co sem aneu ris ma.1 Acredita-se que esta
gran de varie da de mor fo ló gi ca cor res pon da a dis tin tas fases
evo lu ti vas da LV, sob um deter mi nis mo dinâ mi co, pecu liar
ao tempo de evo lu ção, às con di ções da pare de neste local e
à exten são da área aci né ti ca.1

De manei ra geral, a for ma ção e a evo lu ção da LV pare -
cem depen der de duas alte ra ções: afas ta men to dos dois cor -
nos e coin ci dên cia entre o ápice e o vór tex. Assim, o adel ga -
ça men to sim ples da pare de repre sen ta ria a fase mais ini cial
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da lesão que, com o tempo, pode ria adqui rir o aspec to de
depres são ou de hér nia, depen den do do maior ou menor
afas ta men to dos fei xes mus cu la res exter nos do vór tex.4

ELEMENTOS INDICATIVOS DA LESÃO

VORTICILAR

A LV che gou a ser inter pre ta da como deter mi nan te de
um " padrão ele tro car dio grá fi co des cri to como necro se de
ponta".4 Foi obser va do, entre tan to, que o  padrão con si de ra -
do suges ti vo de LV era encon tra do em cora ções com e sem
a lesão. Estes  padrões foram espe cial men te admi ti dos como
indi ca ção de fibro se da pare de ante rior, inde pen den te men -
te da pre sen ça da LV.5

Posteriormente, outro estu do con cluiu que o  padrão ele -
tro car dio grá fi co na "necro se de ponta" depen de ria do hemi -
blo queio ante rior esquer do e não da pró pria LV.5,6

A LV pare ce não se asso ciar com qual quer  padrão ele tro -
car dio grá fi co espe cí fi co.8,13 Ela coe xis ti ria com  várias alte ra -
ções encon tra das no ECG, sem que se possa des ta car a pre -
do mi nân cia de uma delas.5

Os acha dos eco car dio grá fi cos reve lam com pro me ti men -
to mais acen tua do da dinâ mi ca sis tó li ca da  região pós te ro-
infe rior do ven trí cu lo esquer do em rela ção à do septo inter -
ven tri cu lar e de sua pare de ante rior.14,15,16 Isto carac te ri za o
com pro me ti men to seg men tar do mio cár dio.15 Torna-se
neces sá rio, entre tan to, salien tar que estes são acha dos
 comuns em pacien tes cha gá si cos, de manei ra geral, e não só
naque les pacientes com LV.

A ven tri cu lo gra fia con tras ta da, ape sar de ser méto do
inva si vo, é o exame mais sen sí vel para iden ti fi car a LV.13

Através deste pro ce di men to, pode-se ava liar o tama nho,
forma e ciné ti ca da LV e detec tar a pre sen ça de trom bos. As
anor ma li da des de con tra ção assu mem  padrão varia do, de
aci ne sia ou dis ci ne sia api cal,  melhor demons tra dos na posi -
ção oblí qua ante rior direi ta com incli na ção de 30 graus.13

IMPORTÂNCIA CLÍNICA E PROGNÓSTICO

A fun ção ven tri cu lar se man tém inal te ra da na pre sen ça
de peque nas  regiões aci né ti cas ou dis ci né ti cas da pare de ven -
tri cu lar, já que o volu me des tas comu men te não alte ra subs -
tan cial men te o volu me ven tri cu lar ou modi fi ca, sig ni fi ca ti -
va men te, a fra ção de eje ção. Nos casos em que a LV se
acom pa nha de gran de área dis ci né ti ca e a fun ção ven tri cu -
lar encon tra-se com pro me ti da, a lesão deve ser res pon sá vel,
pelo menos em parte, pelo com pro me ti men to mecâ ni co.13

Considera-se que o prog nós ti co de pacien tes cha gá si cos
é pior quan do há LV,9 o que pode ser expli ca do pela alta pre -
va lên cia deste tipo de lesão em pacien tes com morte súbi ta,
sem his tó ria pré via de doen ça car día ca, em decor rên cia de
arrit mias e aci den tes trom boem bó li cos.11,13 Daí o inte res se
em diag nos ti car a LV o mais pre co ce men te pos sí vel.

TRATAMENTO

A pos si bi li da de de tra ta men to cirúr gi co da LV na
Doença de Chagas foi cogi ta da à seme lhan ça da car dio pa tia
isquê mi ca, sendo pro pos ta como tera pêu ti ca a res sec ção das
áreas não-con trá teis. Não há, entre tan to, indi ca ção cirúr gi -
ca para a LV visan do melho ria da insu fi ciên cia car día ca.17

Nos casos estu da dos com este fim, a área de aci ne sia api cal
era de peque na dimen são e não cons ti tuía fator impor tan te
em face da dimi nui ção glo bal da con tra ti li da de mio cár di ca.
A exce ção deve ser feita para casos pouco habi tuais, nos
quais a área de aci ne sia api cal é mais exten sa.17

A indi ca ção cirúr gi ca pode ser con si de ra da nos casos de
trom bo se api cal que cons ti tua poten cial fonte embo lí ge na.13

Sosa et al.18 cons ta ta ram que, na car dio pa tia cha gá si ca
crô ni ca, a "ori gem" da taqui car dia ven tri cu lar sus ten ta da
(TV) nem sem pre está rela cio na da com o local do aneu ris -
ma, exce to naque les infe rio res, e que a  região ínfe ro-late ral
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Figura 1 - Paciente chagásico. Aneurisma apical visto à ecocardiografia
transtorácica

Figura 2 - Aneurisma apical. Cardiopatia chagásica crônica.
Departamento de Anatomia Patológica, Faculdade de Medicina, UFMG
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do ven trí cu lo esquer do é o local onde com maior fre qüên -
cia se ori gi na a TV.18

A aneu ris mec to mia con ven cio nal, por tan to, é opção
tera pêu ti ca para casos sele cio na dos, isto é, nos quais haja
coin ci dên cia da LV com o foco arrit mo gê ni co.13,18

CONCLUSÃO

A LV é uma das diver sas for mas de apre sen ta ção da mio -
car dio pa tia cha gá si ca crô ni ca, doen ça endê mi ca em nosso
meio. Daí o inte res se em com preen dê-la  melhor.

Este tipo de lesão car día ca pare ce estar rela cio na do com
even tos arrit mo gê ni cos e trom boem bó li cos, ambos com alta
mor bi mor ta li da de.

Apesar de sua impor tân cia, a LV ainda não está bem
defi ni da, seja do ponto de vista da etio pa to ge nia (mul ti fa to -
rial), das mani fes ta ções clí ni cas (extre ma men te varia das) ou
do tra ta men to (aneu ris mec to mia).

Novos estu dos são neces sá rios para o escla re ci men to de
ques tões ainda con tro ver sas sobre a LV.

SUMMARY

Chagas disea se is the car diom yo pathy which most fre quently
pre sent with alte ra tions in the api cal  region of the myo car -
dium. The api cal  lesion (LV) is most fre quent in the left ven -
tri cle and in males. The patho ge ne sis is con tro ver sial and
seve ral hypo the sis have been rai sed to  explain the  lesion,
inclu ding inflam ma tory and mecha ni cal fac tors, con duc tion
 defects and paras ympa the tic disau to nom ya. There are no
typi cal ele tro car di gra phic abnor ma li ties and con trast ven tri -
cu lo graphy is the diag nos tic  method of choi ce. Depending
on the size of the dis ki ne tic or aki ne tic area of the left ven tri -
cle, the left ven tri cu lar func tion may be alte red. Moreover,
LV may be accom pa nied by arrhyth mo ge nic and throm -
boem bo lic  events. Aneurysmectomy is the treat ment of
choi ce, but only in cases where the api cal  region is a sour ce
of embo li or a demons tra ted arrhyth mo ge nic  region.

Keywords: Chagas disease; Apical lesion; Pathology
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