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INTRODUÇÃO
A estenose subaórtica membranosa
(ESAM) é uma patologia rara e grave
que pode surgir como complicação na
evolução natural de várias cardiopatias
congênitas
(CC).
Persiste
subdiagnosticada
ocasionando
desfechos negativos.

DESCRIÇÃO DO CASO
P.H.O.P., 8 anos, sexo masculino,
história prévia de Coarctação de Aorta
(CoAo) corrigida cirurgicamente aos 3
meses de vida. Em consulta pediátrica
de
acompanhamento
semestral,
paciente sem queixas apresentando ao
exame físico, sopro sistólico ejetivo
panfocal grau III/VI de Levine. Solicitado
Ecocardiograma
Transtorácico
que
evidenciou
membrana
subaórtica
gravemente obstruída, comunicação
interventricular (CIV) medindo 2,6mm,
estenose supravalvar aórtica, válvula
aórtica biscúspide, insuficiência aórtica
grau leve, gradiente instantâneo de pico
de 109 mmHg, gradiente médio de 57
mmHg. Encaminhado para internação
tendo sido submetido a cirurgia de
ressecção
da
ESAM
sem
inetrcorrencias.

DISCUSSÃO
A ESAM é uma forma fixa de obstrução
ao fluxo da Via de Saída do Ventrículo
Esquerdo (VSVE) responsável por cerca
de 3% de todas as CC. Está associada a
outras CC em cerca de 25 a 55% dos
pacientes, tendo elevada taxa de
associação com CIV, válvula aórtica
bicúspide e CoAo, patologias presentes
no caso. Em geral, sintomas só surgem
quando o gradiente de pressão está alto
e a obstrução da VSVE é moderada a
grave. Possui gravidade progressiva e
sua não abordagem ocasiona sobrecarga
ventricular, comprometimento valvar,
insuficiência cardíaca e até mesmo óbito.
Seu tratamento é feito por correção
cirúrgica sendo esta recomendada
geralmente em casos de gradiente
sistólico máximo superior a 50mmHg ou
quando há regurgitação aórtica, ambos
apresentados no caso. No caso relatado,
o acompanhamento médico pediátrico
periódico do paciente possibilitou o
diagnóstico precoce da ESAM evitando
possíveis desfechos negativos.

CONCLUSÃO
É necessário despertar o olhar clínico
para essa patologia rara, ressaltando a
importância
do
acompanhamento
pediátrico
regular
dos
pacientes
cardiopatas visando o manejo precoce de
complicações como a ESAM que
usualmente é assintomática.
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