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Resumo

Abstract

Homem de 43 anos de idade procurou o ambulatório
com queixa de dor precordial em queimação, iniciada
há cinco anos, aos médios esforços. Não apresentava
fatores de risco para doença arterial coronariana. O
eletrocardiograma apresentou ondas T negativas e
com amplitude superior a 10 mm. A cintilografia
miocárdica evidenciou no mapa polar o sinal “solar
polar map”. A ressonância magnética cardíaca revelou
importante hipertrofia do ventrículo esquerdo com
predomínio do segmento apical, com maior espessura
parietal de 22 mm e realce tardio mostrando exuberante
captação tardia do contraste com distribuição
mesocárdica difusa, confirmando a hipótese de doença
de Yamaguchi.

A 43 year-old man with no risk factors for coronary
artery disease visited the out-patient clinic
complaining of burning chest pain that began five
years ago with average effort. The electrocardiogram
showed negative T waves wider than 10mm.
Myocardial scintigraphy showed the ‘solar polar’
sign in the polar map. Cardiac magnetic resonance
imaging disclosed significant left ventricular
hypertrophy with predominance of the apical
segment with greater wall thickness of 22mm and
delayed enhancement, showing ample delayed
contrast uptake with diffuse mesocardial
distribution, confirming the hypothesis of Yamaguchi
disease.
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Introdução

assim como identificar o local da hipertrofia ventricular
de forma mais acurada1.

A cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é uma doença
caracterizada pela presença de hipertrofia ventricular
esquerda sem que haja uma doença associada que
explique a magnitude dessa alteração1. A CMH pode
se manifestar primariamente de diversas maneiras
desde dor torácica, dispneia e palpitações até episódios
sincopais. Por vezes a morte súbita é a primeira e
última manifestação da doença não sendo infrequente
em atletas2. Com o advento da ressonância magnética
cardíaca, não somente ficou mais fácil o diagnóstico

A cardiomiopatia hipertrófica apical (CMHAp) é uma
variante da CMH em que há hipertrofia do miocárdio,
predominantemente envolvendo o ápice do ventrículo
esquerdo (VE)3,4. Historicamente, acreditava-se que
essa condição estava restrita à população japonesa, no
entanto já foi descrita em outras populações. Dentre
os pacientes com CMH no Japão, a prevalência de
CMHAp é 15 %; já nos Estados Unidos da América a
prevalência é apenas 3 %5.
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Relato do Caso
Paciente masculino, 43 anos de idade, procurou o
ambulatório para avaliação de dor precordial. Referiu
que iniciou quadro de dor torácica esforço-induzida
há cinco anos, inicialmente aos médios esforços com
piora progressiva para pequenos esforços (CCS III)
com duração aproximada de 5 minutos, e alívio dos
sintomas com o repouso. Relatou ainda palpitações de
ocorrência esporádica, não associadas à atividade
física. Negou dispneia e síncope. Negou hipertensão
arterial (HAS), diabetes mellitus (DM), dislipidemia (DLP)
e tabagismo, além de história familiar de doença
cardiovascular e de morte súbita.
Ao exame apresentou-se com ritmo cardíaco regular
em três tempos com presença de quarta bulha,
pressão arterial de 110x80 mmHg e frequência
cardíaca de 64 bpm.
Realizado eletrocardiograma que evidenciou ritmo
sinusal com alterações da repolarização ventricular
com onda T invertida e amplitude superior a 10 mm
além de critérios para hipertrofia ventricular
esquerda (HVE).

Figura 1
Cintilografia miocárdica. Sinal do “solar polar map” no mapa
polar.

Devido ao quadro clínico do paciente, associado a
alterações eletrocardiográficas, foi solicitada
cintilografia miocárdica para pesquisa de isquemia
e ecocardiograma para avaliação estrutural
cardíaca.
Ao ecocardiograma transtorácico foram evidenciados
diâmetros cavitários preservados, ventrículo
esquerdo (VE) com fração de ejeção de 76 % por
Teichholz e espessura parietal aumentada em todo o
VE, porém mais acentuadamente nas porções apicais.
A cintilografia miocárdica de repouso e esforço
(Figura 1), que foi interrompida por dor precordial
típica, evidenciou distribuição homogênea do
radiotraçador no VE, além de hipertrofia ventricular
esquerda predominante na região apical. Notou-se o
sinal do “solar polar map” no mapa polar.
Devido à hipótese de cardiomiopatia hipertrófica
variante de Yamaguchi, foi solicitada ressonância
magnética cardíaca (Figura 2) que evidenciou
importante hipertrofia médio-apical do VE com
predomínio do segmento apical, com maior espessura
parietal de 22 mm e realce tardio, mostrando
exuberante captação tardia pelo meio de contraste com
distribuição mesocárdica difusa, de aspecto algodonoso
(padrão não isquêmico) confirmando a hipótese
diagnóstica.
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Figura 2
Ressonância magnética. Presença de hipertrofia
ventricular esquerda predominante em região apical e
realce tardio.

Discussão
A cardiomiopatia hipertrófica é uma doença familiar
de caráter autossômico dominante, com prevalência
de 0,2 % na população geral. Caracteriza-se pela
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presença de HVE sem dilatação das câmaras do VE e
de qualquer processo cardiovascular ou sistêmico
capaz de produzir alterações semelhantes4,6.
A presença de desarranjo celular associado à fibrose
e hipertrofia do miócito favorecem o desenvolvimento
de disfunção diastólica, isquemia miocárdica e
arritmias, fatores que constituem o substrato das
manifestações clínicas determinadas pela doença6-8.
O tratamento da CMPH objetiva a melhora dos
sintomas e profilaxia da morte súbita. Os medicamentos
usados para tratar os pacientes sintomáticos com
CMHAp incluem verapamil, betabloqueadores
adrenérgicos e, em casos selecionados, a disopiramida.
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