CARDIOMIOPATIA HIPERTRÓFICA
GRAVE SIMULANDO ASMA
BRÔNQUICA?
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INTRODUÇÃO
Sibilos não são específicos de asma. Podem estar presentes em cardiopatias devido à
congestão pulmonar por diversos mecanismos. Cardiomiopatia hipertrófica (CMH) é
doença grave, com alto risco de morte súbita, que deve ser conhecida pelo pediatra para
diagnóstico diferencial de asma de difícil controle.
DESCRIÇÃO DO CASO
Escolar, masculino, 9 anos, admitido devido tosse e
dispneia de início súbito, após andar de bicicleta.
Negava sintomas gripais ou febre. Relato de outros
episódios nos quais foi tratado com salbutamol
inalatório e manteve taquicardia mesmo término da
medicação. Ao exame: FR: 30 irpm, tiragens intercostais
discretas, sibilos expiratórios difusos. Iniciado beta2agonista e corticoterapia, com melhora parcial e
manteve taquicardia. Solicitou-se avaliação cardiológica.
Exame cardiológico: FC: 120 bpm, sopro ejetivo II/VI em
borda esternal média, mais intenso em ortostatismo,
sem outras anormalidades. Eletrocardiografia: ritmo
RNM - Seta evidenciando espessura
anterosseptal basal - 2,8 cm
sinusal,
sobrecarga
ventricular
esquerda.
Ecocardiografia (ECO): CMH assimétrica grave (septo
interventricular 30 mm), leve obstrução da via de saída,
função sistólica biventricular preservada, disfunção
diastólica grau I. Ressonância magnética (RNM):
espessura miocárdica anterosseptal basal (2,8 cm),
inferosseptal basal (2,0 cm), anterosseptal medial (3,2
cm), inferosseptal medial (3,1 cm) e septal apical (2,0
cm) compatível com CMH, sem fibrose.
Iniciado
ECO - Seta evidenciando espessura
do septo interventricular 30mm
metoprolol, permanecendo assintomático
DISCUSSÃO
Doença genética autossômica dominante, com expressão fenotípica variável e risco
aumentado de arritmias, insuficiência cardíaca e morte súbita. Exercícios físicos aumentam
a demanda de oxigênio, pioram a obstrução subaórtica causada pela hipertrofia septal e
reduzem a perfusão coronariana. Os sintomas podem ser semelhantes à asma
desencadeada por esforço. Porém, os sintomas tendem a não melhorar com beta2agonista, podendo até piorar pela taquicardia desencadeada. O tratamento é com
betabloqueadores e nos casos de alto risco, com cardiodesfibrilador implantável.

CONCLUSÃO
Crianças com quadro atípico de sibilância devem ser investigadas quanto à etiologia
cardíaca, especialmente, a CMH cuja detecção precoce muda o prognóstico.
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