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Introdução

Descrição do Caso Clínico

Discussão

A síndrome de Takotsubo é caracterizada por uma anormalidade temporária da motilidade da parede ventricular esquerda e partilha com a

síndrome coronária aguda algumas características (sintomas e anormalidades do ECG, elevação dos biomarcadores de necrose miocárdica e

mortalidade intra-hospitalar). Apresenta múltiplos desencadeantes físicos e/ou emocionais, que podem resultar em disfunção ventricular.

Afeta 1-3% na população geral e 5-6% das mulheres com suspeita de STEMI à entrada hospitalar. Os sintomas mais comuns são a dor

retroesternal aguda, dispneia ou síncope. O gold standard para o seu diagnóstico é o cateterismo cardíaco com coronariografia e

ventriculografia, havendo um painel de critérios de diagnóstico internacional (InterTAK Diagnostic Criteria/Score).

Bibliografia: 1. International Expert Consensus Document on Takotsubo Syndrome (Part I): Clinical Characteristics, Diagnostic Criteria,
and Pathophysiology; European Heart Journal (2018) 39, 2032–2046, doi:10.1093/eurheartj/ehy076. 2. International Expert Consensus
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A ansiedade é um dos mais frequentes triggers de diversas patologias, exacerbando os sintomas e sinais. Não deve, pois, ser desvalorizada, 

mas considerada como diagnóstico de exclusão, havendo a necessidade de investigação adicional, antes da alta, para chegarmos ao correto 

diagnóstico. A síndrome de Takotsubo é disso um exemplo, havendo um InterTAK Diagnostic Score que auxilia os profissionais de saúde a 

calcular a sua probabilidade. Esta síndrome pode ocasionar diversas arritmias cardíacas letais (torsades de pointes, taquicardia ventricular, 

fibrilação ventricular), predominantemente na fase subaguda, e recorre em 5% dos sobreviventes (entre as 3 semanas e os 3 anos após o 1º 

evento). Não há ainda tratamento definido em estudos clínicos randomizados, baseando-se este em consensos de peritos. Não há evidência 

no benefício do uso de beta-bloqueadores em termos de sobrevida ou na diminuição da recorrência da síndrome. Por outro lado, os IECA’s

e os ARA’s parecem aumentar a sobrevida ao final de um ano, mas são necessários mais estudos.

À entrada do SU: 

- Análises: Troponina I alta sensibilidade - 4944 (VR < 11) ; [à data de alta, a 29.07.21 - 416].

- ECG: RS, 80/min, PQ 200 ms, BIRD-like, onda T aplanada/bifásica V2-V3, onda T negativa V4-V6, onda T bifásica DIII-aVF, qR V5-V6-aVL 

(ECG prévios com qR nas laterais), elevação segmento ST <0,5 mm V4-V5.

- Ecocardiograma: VE não dilatado, com hipertrofia do septo, hipocinésia de todos os segmentos apicais e de quase todos os medianos, 

hipercontratilidade basal, FEVE ligeiramente diminuída, sem outras alterações.

- Cateterismo cardíaco com coronariografia e ventriculografia: Apenas 1ª diagonal da DA com lesão ostial inferior a 50%. VE não dilatado, 

FEVE de 77%, hipocinésia dos segmentos apicais. Sem doença coronária significativa. 

Identificação: Mulher, 81 anos

Antecedentes pessoais: AVC em 2016, Distúrbio de Ansiedade, HTA. 

Medicação: Lorazepam, Olmesartan, Pantoprazol, Galantamina, Atorvastatina, Ácido acetilsalicílico, Sertralina, Trazodona, Trimetazidina. 

A 24/7/2021 recorre ao SU Hospitalar por síncope após o jantar, da qual não guarda memória. Refere que durante a tarde

desse dia esteve a falar com a vizinha acerca da situação clínica do marido (“muito complicada”, sic), pelo ficou muito

sensibilizada. Após a sincope sentiu desconforto torácico e abdominal ligeiros e cefaleia.


