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PREFÁCIO

Devido a possibilidade de cura cirúrgica em grande número de
pacientes portadores de defeitos congênitos do coração, cujo principal distúrbio hetnodinâmico é a passagem de um maior ou menor
volume sangüíneo do setor arterial para o venos'o, surgiu a necessidade do seu reconhecimento e do esclarecimento da sua fisiopatologia.
Assim sendo não é de admirai que os métodos diagnósticos,
quer os cruentos como o cateterismo cardíaco e a angiocardiografia,
quer os incruentos como o eletrocardiograma, o vectocardiograma,
o exame râdiológico e o fonocardiograma, tenham sofrido, nestes
últimos anos, um grande aprimoramento tornando-se indispensáveis
para um perfeito estudo destes pacientes.
Já de há algum tempo temos observado haver uma identidade
muito grande entre as alterações fonocardiográficas e os distúrbios
hemodinâmicos presentes.
Firmada a nossa experiência com a fonocardiografia, baseada
principalmente nos casos de shunt csquerdo-direito por nós analisados, julgamos oportuno transformá-la em tese para doutoramento
com o intuito de esclarecer alguns dos aspectos observados na escuta
desarmada bem como ressaltar o valor do método como exame
subsidiário não só para o diagnóstico como também para a avaliação clinica desses doentes.
A execução desta tese só foi possível graças à inestimável
colaboração do corpo clinico do Serviço de Cardiologia do Hospital
dos Servidores do Estado e em especial dos Drs. Mário Anache,
Raimundo Dias Carneiro c Aloísio Franchini de Mello, e do Serviço
de Cirurgia na pessoa do Pró/. Mariano de Andrade, que muito
nos tem auxiliado.
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Ao Pró/. Aarão Burlarnaqui Benchimol os nossos agradecimentos pela maneira amiga com que encaminhou os nossos primeiros
passos dentro da cardiologia.
Não poderia ainda deixar de ser lembrado o nosso reconhecimento ao Dr. Paulo Schlesinger nosso mestre e grande amigo.
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CONCEITO E CLASSIFICAÇÃO

JOSÉ BARBOSA FILHO.
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As cardiopatias congênitas com shunt esquerdo-direito constituem grupo de máformações cardiovasculares, tendo como principais alterações hemodinâmicas a sobrecarga diastólica das
cavidades ventriculares, as quais são atingidas isolada ou associadamente, a recirculação de sangue oxigenado através dos pulmões,
determinando um fluxo pulmonar aumentado e finalmente redução
maior ou menor do débito cardíaco sistêmico.
A associação de outras máformações congênitas, — como a
estenose pulmonar, a estenose aórtica, a coarctação da aorta, etc.
— e, em alguns casos, a presença de hipertensão pulmonar poderão
modificar o padrão hemodinâmico das sobrecargas diastólicas, condicionando sobrecargas mistas.
A presença do shunt arteriovenoso isolado, ou associado a
outras máformações, tem uma exteriorização clínica, radiológica,
eletrocardiográfica e hemodinãmica de grande importância para o
seu reconhecimento e avaliação dos distúrbios 'fisiopatológicos os
quais são de maior importância para a seleção cirúrgica destes
doentes.
Clinicamente o exame físico destes pacientes se caracteriza
pela presença de hipoevolutismo, o qual está na dependência provável do shunt esquerdo-direito e das infecções respiratórias a que
estes doentes estão sujeitos. No exame do coração, o elemento
mais consistente da presença desse shunt é o aparecimento de uma
3:-L bulha e de um sopro mesodiastólico de baixa freqüência, ambos
localizados na ponta e porção inferior do bordo esternal esquerdo.
A 2* bulha na base está geralmente desdobrada e por vezes acentuada. Assinala-se ainda um abalo sistólico na região paraesternal
esquerda e, não raro, certo grau de abaulamento precordial.
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Radiològicamente os shunts esquerdo-direito determinam aumentos significativos das cavidades cardíacas, essencialmente por
dilatação, podendo elas serem atingidas isolada ou predominantemente na dependência principalmente, da localização do shunt.
Assim é que nas Comunicações Interauriculares observa-se aumento
seletivo das cavidades direitas, enquanto que na Persistência do
Canal Arterial as esquerdas são as atingidas. Finalmente nas Comunicações Interventriculares e na Persistência do Canal Atrioventricular Comum há um aumento de ambos os ventrículos.
Observa-se ainda grande aumento da vascularização pulmonar
e hiperpulsatibilidade do tronco da artéria pulmonar que guardam
certa relação com a magnitude do fluxo pulmonar.
Eletrocardiogràficamente as sobrecargas condicionam certo
retardo das deflexões intrinsicóides das derivações que captam o
potencial do ventrículo atingido. Quando o ventrículo direito é a
cavidade afetada, surge uma configuração de bloqueio de ramo
direito, o qual se caracteriza pela presença de complexos RSR'
em VI.
A sobrecarga diastólica do ventriculo esquerdo determina o
aparecimento de ondas R amplas em V5 e V6 e de ondas T positivas, altas e acuminadas sobre estas mesmas derivações.
Do ponto de vista hemodinâmico as cardiopatias com shunt
esquerdo-direito determinam aumento da taxa de oxigênio sangüínep
do lado direito do coração. Desta sorte, a determinação da saturação
de oxigênio do sangue nas diversas cavidades, no tronco da artéria
pulmonar e nas veias cavas permitirá determinar a localização e a
magnitude do shnnt.
As curvas de diluição de corantes quando empregadas para
o estudo deste grupo de doentes se apresentam alteradas, com diminuição de sua amplitude, prolongamento desproporcional de seu
tempo de desaparecimento e ausência ou atenuação do pico de
recirculação. Estas distorções apresentadas pelas curvas estão na
dependência da quantidade de corante que passou do lado esquerdo
para o direito da circulação através da comunicação existente.

alças radiológicas, que são, até certo ponto, próprias de determinadas cardiopatias.
A determinação das pressões intracardíacas nos permitirá verificar o grau de pressão na pequena circulação e avaliar, de certo
modo, o tamanho do defeito septal, o qual poderá ser determinado
pela comparação dos níveis tensionais existentes no lado direito e
esquerdo do aparelho cardiovascular.
Finalmente a realização de angiografias e de cineangiografias
permitirá diagnóstico anatômico mais preciso, principalmente naqueles casos em que existem outras lesões associadas.
Utilizaremos em nosso estudo a classificação proposta por
Benchimol e cols. ( 8 ) , a qual é baseada principalmente na cavidade
ventricular atingida pela sobrecarga diastólica.
Assim sendo teremos:
I — Apenas o ventriculo esquerdo:
Persistência do Canal Arterial ( P . C . A . )
Defeito Septal Aórtico-Pulmonar
II — Apenas o ventrículo direito:
Comunicação Interauricular ( C . I . A . )
Conexão Alnômala de Veias Pulmonares.
III — Ambos os ventrículos:
Comunicação Interventricular ( C . I . V . )
Persistência do Canal Atrioventricular Comum
(A. V. C.)
Rotura do Aneurisma do Seio de Valsalva.
No presente estudo só serão incluídas as Comunicações Interauriculares, as Interventriculares, a Persistência do Canal Arterial
e a do Canal Atrioventricular Comum.

Observa-se ainda, durante o cateterismo cardíaco, a passagem
do cateter através do defeito, o que condiciona o aparecimento de
16
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MATERIAL E MÉTODO

Cento c cinco pacientes portadores de cardiopatia congênita
com shunt esquerdo-direito, foram estudados do ponto de vista auscultatório c fonocardiográfico, compreendendo 38 casos de C.I.A.,
44 de C.I.V., 14 de P.C.A. e finalmente 9 de A . V . C . (quadro I) .
A grande maioria dos casos, com raras exceções, teve o seu diagnóstico clínico confirmado pelo cateterismo cardíaco ou pela cirurgia.
A idade de nossos doentes variou de l a 60 anos, sendo que
95 dos mesmos tinham menos de 30 anos, incluindo-se 57 na l* década (quadro I I ) . Sessenta pacientes pertenciam ao sexo feminino,
distribuídos de acordo com o quadro III.
Os ruídos cardíacos foram registrados com os pacientes em
decúbito dorsal, em apnéia tranqüila, utilizando-se um aparelho
fotográfico de dois canais (Twin-Beam, Sanborn), sendo a velocidade do papel de 75 mm/seg. e o volume de 4 a 6. Registros simultâneos do eletrocardiograma do pulso carotídeo ou aórtico, do pulso
venoso, do cardiograma apexiano bem como o emprego de filtro
selecionador de freqüência, foram feitos para melhor reparo dos
diversos componentes dos ruídos cardíacos.
A escuta de nossos pacientes foi realizada por diversos observadores e a intensidade dos ruídos foi graduada de I a IV(-|-)
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QUADRO I
QUADRO I
TIPO DE
LESÃO

NÚMERO
DE CASOS

LESÃO

D

A

D

E

0 - 10

10- 20

20-30

Acima de 30

C. 1. A.

38

C. 1. A.

9

9

1 3

7

C. 1. V.

44

C 1. V.

34

7

2

1

P. C. A.

P. C. A.

10

3

1 4
A V. C.

4

3

1

1

TOTAL

57

22

16

10

A. V. C.

TOTAL

22 —
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QUADRO
TIPO DE
LESÃO

S E XO
F
M

C. 1. A.

10

28

C. 1. V.

24

20

P. C. A

5

9

A. V. C.

6

3

45

60

TOTAL

DEFEITOS DO SEPTO ÀURICULAR

INTRODUÇÃO
Nesta primeira parte do trabalho serão analisados conjuntamente os achados fonocardiográficos observados nos doentes portadores de Comunicação Interauricular, tipo ostium secundam, e de
Canal Atrioventricular Comun.
Nestes últimos anos diversos trabalhos têm sido publicados
sobre a contribuição da fonocardiografia ao estudo dos defeitos do
septo auricular (22, 25, 49, 57, 59, 81) salientando-lhe a importância para o diagnóstico desses defeitos e procurando interpretar
os achados auscultatórios à luz dos distúrbios hemodinâmicos em
jogo.
Por outro lado, a fonocardiografia introcavitária (28, 54, 58,
59) veio contribuir para localização mais precisa do sítio de origem
dos ruídos anormais, bem como para melhor interpretação do seu
mecanismo de produção.
Os dados de escuta mais comumente assinalados nos defeitos
do septo auricular são representados por um sopro sistólico de
ejeção, em geral suave, com uma 2* bulha desdobrada no foco
pulmonar; ainda com certa freqüência têm-se registrado sopros
protodiastólicos à esquerda do esterno e mesodiastólicos de baixa
freqüência na ponta e região endumocrônica; além disso, a presença
ocasional de reforço pré-sistólico e de acentuação da l" bulha
lembra, em alguns casos, a escuta da estenose mitral. Por fim, um
sopro sistólico de ponta, em geral do tipo regurgitante, pode ocorrer
em algumas eventualidades, bem como surgir um estálido protosistólico, com acentuação da 2^ bulha no foco pulmonar.
Diversos fatores têm sido responsabilizados pelos achados auscultatórios dos defeitos do septo auricular, sendo referidos, entre
os mais importantes, a passagem de sangue através do defeito
— 27
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Fig. l—iSe/s caios de comunicações interauricular. evidenciando uma l" hulha
nitidamente desdobrada na ponta e, em alguns casos, acentuação das suas vibrações
tardias. T, componente triciispide; M, componente mitral; X, estalido protossistólico;
A, componente aórtico; P, componente pulmonar.
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septal, o maior afluxo sangüíneo às válvulas tricúspide e pulmonar,
a dilatação da artéria pulmonar, a despolarização retardada do ventrículo direito, as alterações anatômicas das válvulas tricúspide e
mitral, a resistência pulmonar aumentada, e a presença de estenose
pulmonar associada.
MATERIAL

Dos 38 casos com C. I. A . , 6 apresentavam hipertensão pulmonar; 5, estenose pulmonar; e 2, estenose mitral associada ao
defeito do septo auricular, enquanto que os casos de A. V. C. apresentavam, como complicação, a presença de hipertensão pulmonar
que foi assinalada em 3 pacientes (quadro IV). O diagnóstico de
estenose pulmonar n-estes doentes foi firmado pela presença de um
gradiente sistólico de pressão através da válvula pulmonar, superior
a 28 mm/Hg gradientes de pressão inferiores a 15mm/Hg foram
atribuídos ao maior afluxo de sangue e à dilatação da artéria pulmonar, e não a uma estenose pulmonar adicional. Casos de estenose
pulmonar severa associada a defeitos do septo auricular (trilogia
de PALLOT) não foram incluídos neste estudo; nos de estenose pulmonar referidos acima, um shunt esquerdo-d ; reito de relativa intensidade estava presente.
No grupo com hipertensão pulmonar registraram-se pressões
na artéria pulmonar superiores a 50mm/Hg, sendo a mais elevada
de 132mm.
Baseou-se o diagnóstico de estenose mitral na presença de um
gradiente de pressão entre a aurícula e o ventrículo esquerdo.
Em 5 pacientes portadores de C . I . A . não complicada, foram
analisados os resultados fonocardiográficos após o fechamento do
defeito.
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Fig. 2—Acentuação do componente tardio (T) da l' bulha em casos de CIA não
complicada, conferindo-lhe um caráter crescente que simula o sopro présistólico
— da estenose miíral

RESULTADOS

l tl Bulha cardíaca -- Uma l' bulha francamente desdobrada
foi registrada em apenas 11 pacientes, com um intervalo de 0,03 a
0,04 seg entre os seus dois componentes (fig. 1 ) . Esse desdobramento decorre de maior retardo no fechamento da válvula tricúspide
em relação ao da válvula mitral e está relacionado apenas em alguns
30 —
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casos ao bloqueio de ramo direito, uma vez que, em dois pacientes,
ele ocorreu na ausência deste distúrbio da condução.
Cumpre assinalar que, normalmente, o componente mitral da
l* bulha precede o componente tricúspide, havendo nos defeitos do
septo auricular apenas um exagero desse fenômeno.
Em 22 pacientes a l" bulha mostrava-se prolongada, sendo
possível, entretanto, distinguir-lhes os componentes mitral e tricúspide. Nos 12 casos restantes esse ruído mostrou-se de duração
normal.
A acentuação da l" bulha foi assinalada em 27 casos, variando
sua intensidade de l-f- a 4-)-. Naqueles pacientes em que essa bulha
estava desdobrada ou prolongada, em todos, com exceção de 3, a
acentuação decorria da intensificação de suas vibrações tardias
(componente tricúspide), sendo que as maiores acentuações foram
observadas nos doentes com hipertensão pulmonar ou com grande
índice pulmonar.
É provável que o grande afluxo de sangue ao ventrículo direito
condicione uma separação mais ampla das lacínias da tricúspide e
tempo de enchimento mais prolongado dessa câmara, determinando
desse modo retardo no fechamento do seu aparelho valvular, bem
como maior vibratilidade do mesmo ( 4 9 , 6 1 ) . Esses elementos seriam em parte responsáveis pelo desdobramento e pela acentuação
da !•' bulha. Em realidade, o registro simultâneo do fonocardiograma intracarvitário e externo veio mostrar que a acentuação do ruído
corresponde ao fechamento da válvula tricúspide ( 2 8 ) .

MUJ

w—»*
l *

SS

O caráter crescente da ]" bulha, com acentuação do seu componente tardio, pode simular o sopro pré-sistólico com a l" bulha
vibrante da estenose mitral (fig. 2 ) .
Um ruido de ejeção localizado na sístole precoce e com as
características de estálido (fig. 3) foi registrado em 11 casos, dos
quais 5 com hipertensão pulmonar e 3 com estenose pulmonar. Dos
3 restantes, um apresentava grande índice pulmonar (11 litros/
min/m). Esse ruído era audível com maior intensidade no foco
pulmonar ou na região mesocardíaca, acentuando-se em geral com
a expiração, e situando-se 0,06 a 0,10 seg após o início da l* bulha.
Suas características acústicas (ruído de alta freqüência), sua loca32 —
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lização c seu aparecimento tardio em relação ao início da l" bulha,
permitem distingui-lo de um desdobramento desta última. Admitese que ele decorra da rápida ejeção de sangue em artéria pulmonar
dilatada, condicionando vibração das paredes dessa artéria ( 1 5 , 6 1 ) .
Embora mais freqüente nos pacien-tes com hipertensão pulmonar,
esse ruído pode também ser observado em sua ausência.
2" Bulha cardíaca — Um dos achados mais freqüentes e dos
mais consistentes na escuta das Comunicacões-Interauriculares é o
desdobramento da 2" bulha no foco pulmonar ( l , 39, 45, 46, 49.
55, 6 2 ) , desdobramento esse que, na maioria dos casos pouco
ou nada se modifica com os movimentos respiratórios.
Observamos o desdobramento da 2* bulha em 44 de nossos
pacientes (fig 4) e todos os 3 casos em que esse fenômen-o não estava presente tinham grande elevação da pressão na artéria pulmonar.
O intervalo entre os componentes aórtico e pulmonar da 2'
bulha variou de 0,02 a 0,06 seg, correspondendo os maiores intervalo*s àqueles casos com grande índice pulmonar ou com estenose
pulmonar associada. Nos pacientes com hipertensão pulmonar em
que a 2" bulha não era ú'nica, o grau de desdobramento foi muito
discreto, em torno de 0,02 seg. Esse mesmo grau de desdobramento
foi observado nos casos com shunt esquerdo-direito de pequena
magnitude, sendo digno de nota que em tal eventualidade a inspiração profunda acentuava o desdobramento ( f i g . 5 ) . À proporção
que o índice pulmonar aumenta o desdobramento, torna-se mais
acentuado e fixo, praticamente não se modificando com os movimentos respiratórios.
O desdobramento da 2" bulha nos defeitos do septo auricular
decorre de um retardo no fechamento da válvula pulmonar, como
se pode demonstrar pelo registro simultâneo do fonocardiograma
com o pulso carotídeo, o qual evidencia de maneara indiscutível a
precessão do componente aórtico (fig. 6 ) . Hoje não mais se admite
que o retardo do componente pulmonar esteja na dependência do
bloqueio de ramo direito, uma vez que o desdobramento desaparece
depois do fechamento cirúrgico do defeito, não obstante a persistência desse distúrbio da condução (13, 69, 89).
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Hoje aceita-se que uma duração desigual da sístole ventricular
direita e esquerda, relacionada com o aumento do fluxo sangüíneo
das cavidades direitas e determinando prolongamento da sístole do
ventrículc direito, seja o principal responsável pelo desdobramento
amplo e constante da 2." bulha na Comunicação Interauricular. Em
nossos doentes, a determinação do tempo de ejeção do ventrículo
direito pelo registro do pulso na artéria pulmonar, ev'denciou um
prolongamento do mesmo cm relação no do ventrículo esquerdo
(fig. 7) determinado pelo registro do pulso carotídeo, variando a
diferença na duração entre a sístole ventricular direita c esquerda
de 0,04 a 0,10 seg; em apenas l caso a duração do tempo de ejeção
foi idêntica nos dois ventrículos, correspondendo esse caso a paciente com acentuada hipertensão pulmonar (120 mm Hg/50).
Como já foi assinalado, em alguns casos, em geral com índ cê
pulmonar pequeno, registramos ligeiras variações respiratórias no
grau de desdobramento da 2" bulha, [nunca superiores a 0,02 seg,
e difíceis de perceber à escuta. Na maioria ,entretanto, e particularmente naqueles com grande shunt esquerdo-direito, o grau de desdobramento não se modificou com a inspiração; isso se explica pela
incapacidade do ventrículo direito em armazenar maior volume
sangüíneo, ao sobrevir o aumento do retorno venoso durante essa
fase da respiração.
Quanto à intens : dade da 2' bulha nos casos não complicados,
ela não se mostrou, de maneira geral, acentuada, apresentando-se
os componentes pulmonar c aórtico com a mesma intensidade
(fig. 4 ) . Em uns poucos desses casos, a acentuação da 2'1 bulha
estava na dependência de uma parede torác'ca delgada, porém,
com os dois componentes igualmente intensos.
Nos casos com hipertensão na pequena circulação (f g. 8 ) , o
componente pulmonar da 2» bulha mostrou-se muito acentuado
( 3 : 1 a 4 : l em relação ao aórtico), guardando estreita relação
entre o grau de hipertensão e a amplitude desse ruído.

l ' i < j . •'>-Desdobramento discreto da 2' bulha na CIA com shunt
da esquerda para a direita de pequena magnitude, acentuando-se
na inspirarão profunda.

A associação com estenose pulmonar condicionou, em nossos
casos, além de amplo desdobramento da 2" bulha, diminuição acentuada do seu componente pulmonar (fig. 9).
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O registro na ponta de uma 2' bulha aceintuada e por vezes
desdobrada foi assinalado em 5 de nossos 10 casos com hipertensão pulmonar. Naqueles sem hipertensão pulmonar, a 2" bulha
mostrou-se normal e por vezes diminuída na ponta.
Um ruído registrado na diástole precoce, com as características
da 3" bulha cardíaca, coincidindo com o levantamento protodiastólico do cardiograma apexiajno ou com o ramo descendente da onda
V no pulso venoso e ocorrendo de 0,10 a O, H seg após o término
da componente aórtica da 2" bulha, foi observado em 16 casos. Embora em algumas eventualiades esse ruído se mostrasse bastante
intenso, ele não correspondia a ritmo de galope, traduzindo antes
maior afluxo de sangue ao ventrículo direito, no período de seu enchimento rápido.
Uma bulha auricular estava presente em 15 pacientes. Não nos
pareceu ter ela qualquer significação diagnostica.
Em 4 casos registramos ruído diastólico de alta freqüência e
com a característica de estálido, surgindo 0,03 a 0,08 seg após a 21»
bulha, e muito semelhante ao estálido de abertura da válvula mitral (fig. 10) . A origem desse ruído é discutível, representando
para alguns (15, 49, 61) um estálido de abertura da válvula tricúspide, devido a uma estenose tricúspide relativa. É perfeitamente
aceitável que mesmo uma válvula normal possa determinar um ruído
vibrante, se sua abertura se der de maneira vigorosa pelo grande
afluxo de sangue que lhe chega.
Sopro sistólico — Tão constante quanto o desdobramento da
2" bulha foi o achado de um sopro sistólico, de intensidade variável
(1+ a 4-)-), de localização predominante no 2" e 3" espaços intercostais à esquerda do esterno. Este sopro, na maioria de nossos
casos, se iniciou logo após a l" bulha, intensificando-se na proto
ou mesossistole e terminando alguns centésimos de segundo antes
do componente pulmonar da 2'-1 bulha.

,
1 F-A.S.A. 60v;iOO "
Fig. 6—Precesssão do componente aórtico (Á) evidenciado pelo
registro simultâneo do fonocardiogram.;i com o pulso carotídeo,
em 4 casos de CIA.

Nas Comunicações Interauriculares não complicadas ( f i g . 4)
este sopro termina antes do componente aórtico (0,02 a 0,04 seg.)
enquanto nos casos com estenose pulmonar ela tende a ser mais
prolongada. Com hipertensão pulmonar associada, o sopro sistólico
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se encurta ainda mais, terminaihdo em média a 0,16 antes da
2" bulha (fig. 8).
Os sopros de maior intensidade foram observados nos pacientes com estenose pulmonar ou naqueles com índice pulmonar
elevado. Sua configuração era em forma de fuso, com o seu pico
de ,'ntensidade máxima na sísíole precoce. Em presença de hipertensão pulmonar, o sopro sistólico sempre foi de pequena intensidade (em geral grau-j-), com exceção de 2 casos de síndrome de
Lutembacher (fig. 8), em que o sopro sistólico foi de 3-J-.
Em 18 casos o sopro sistólico era bem audível na ponta, de
intensidade entre 1+ e 3-j-, correspondendo os de maior intensidade ao A. V. C. (fig. 1 1 ) e à estenose pulmonar.
^rsijs
Em quase todos eles, este sopro decorria da transmissão para
a ponta do sopro de ejeção pulmonar. Nos casos de A . V. C.
porém, o sopro sistólico de ponta era em geral mais intenso, devido
à presença de insuficiência mitral associada; em dois desses casos
esse sopro foi mesmo mais intenso na ponta do que no foco pulmor^ar. Em tais doentes o sopro era antes pansistólico, mantendo-se
uma intensidade uniforme durante toda a fnse de ejeção, e sugerindo desse modo ser um sopro de regurgitação.
O sopro sistólico à esquerda do esterno, próprio da comunicação-Interauricular, é atribuído ao aumento do fluxo sangüíneo
através da válvula pulmonar, bem como à dilatação da artéria
pulmonar.
Os estudos de fonocateter (28) e a presença de um frêmito
sobre a pulmonar palpável por ocasião do ato cirúrgico, vieram dar
apoio àquelas afirmativas iniciais quanto à localização desse sopro.
Nos casos com hipertensão pulmonar o sopro sistólico depende
lundamentalmehte da grande dilatação da artéria pulmonar,
Um sopro protodiastólico, de alta freqüência e com caráter
decrescente, foi registrado em 7 pacientes, sendo mais bem audível
no foco pulmonar e na região mesocardíaca (fig. 8 ) . Em todos esses
doentes a pressão na artéria pulmonar era superior a 60 mm Hg,
sendo a mesma atribuída à insuficiência pulmonar relativa.
Em geral, as vibrações mais amplas deste sopro faziam corpo
com o componente pulmonar da 2* bulha, sendo-lhe curta a duração

Fig. 7 — Tempo de ejeção medido na artéria pul~
monar e na carótida, mostrando prolongamento da
sistole vcntricular direita, em paciente com CIA.
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total. Em somente l caso essa duração foi superior a 0,08 seg,
parecendo-nos tratar-se de uma associação com um sopro mesodiastólico de baixa freqüência. É digno de nota que em todos esses
casos havia dilatação da artéria pulmonar, constituindo a conseqüente distensão do anel valvular a base anatômica para explicar
o aparecimento desses sopros. Suas características são as mesmas
das dos sopros diastólicos precoces que ocorrem nas hipertensões
pulmonares de outras causas.
Um sopro diastólico de baixa freqüência, em geral curto, e de
aparecimento mais retardado do que o anterior, freqüentemente
com as características de pequeno ruflar, foi registrado em 37 de
nossos casos (fig. 12), seja na região da ponta, seja no 3° e 4" espaços intercostais junto ao bordo esquerdo do estemo. A intensidade desses sopros não foi uniforme, notando-se não raro variações
da mesma de exame para exame.
Entretanto, não observamos acentuação nítida dos mesmos com
a inspiração. Diversas interpretações têm sido dadas a esses sopros,
admitindo-se atualmente que eles decorram de um fluxo aumentado
ao ventrículo direito durante a diástole, condicionando uma estenose tricúspide relativa. A coincidência do início desse sopro com
fase de enchimento ventricular rápido dá apoio a esse ponto de
vista, ao mesmo tempo em que afasta a possibilidade de aquele
ruído depender da passagem do sangue através do defeito septal (49), pois nesta fase são mínimas as diferenças de pressão nas
duas aurículas (76). O fato de ele não se intensificar com a inspiração, como seria de esperar com os sopros de origem tricúspide,
pode ser explicada com base em que um grande volume sangüíneo
presente na aurícula direita impede maior afluxo sangüíneo através
da válvula durante a inspiração ( 2 5 ) . A designação de sopro hipervolêmico já lhe foi dada (71) e para Nadas (66) o seu aparecimento necessitaria de um afluxo pulmonar pelo menos duas vezes
maior do que o sistêmico. Com a intervenção cirúrgica é habitual
o desaparecimento completo do sopro mesodiastólico de baixa freqüência (22, 25).
Naqueles casos em que o referido sopro é de grande intensidade, a suspeita de estenose mitral pode ser levantada e um diagnóstico errôneo de síndrome de Lutembacher ser feito.
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Fig. 8 — Nove casos cie CIA com hipertensão pulmonar mostrando a grande acentuação
do componente pulmonar (P) da 2' bulha no /oco pulmonar, e o discreto grau de
desdobramento nos casos em que esta bulha não era única. Chama a atenção o sopro
sistólico (SS), de pequena intensidade c de curta duração. Notar também o sopro
protodiastólico de alta freqüência (SPD), comumenfe observado cm alguns casos.
M/S e HM correspondem a dois casos de síndrome de Lutembacher.

Em 4 casos registramos, além do sopro mesodiastólico, um
nítido sopro pré-sistólico, que em 2 deles correspondia a uma estenose mitral orgânica associada à Comunicação Interauricular, co|ifigurando a chamada síndrome de Lutembacher (fig. 13), nos outros 2 casos ( f i g . 14) foi afastada a estenose mitral, pela inexistência de gradiente diastólico auriculoventricular esquerdo, e atribuída uma origem tricúspide ao sopro pré-sistólico.
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Deste estudo de 47 casos de Comunicação Interauricular ficou
evidente que a escuta é geralmente de grande auxílio para o diagnóstico clinico, e que a fonocardiografia permite uma análise mais
aprimorada dos fenômenos estetacústic.os encontrados i.essa condição.
As características auscultatórias nos defeitos do septo auricular dependem fundamentalmente do maior afluxo de sangue às
válvulas tricúspide e pulmonar do grau de pressão na pequena
circulação, e da presença de lesões cardíacas associadas (à estenose pulmonar e mitral e à insuficiência mitral); a presença quase
constante de bloqueio de ramo direito e a dilatação da artéria pulmonar, fatores também invocados para explicar algumas das alterações estetacústicas nos defeitos do septo auricular (25, 30), não
nos pareceram ter maior participação na gênese das referidas alterações.

M. S, F.

Fig. 9 — Associação de CIA com cttcnose
cífcnosc pn!m<
pulmonar cm 4 casos,
evidenciando desdobramento ma:s amplo da 2" hulha no foco
pulmonar, com diminuição da intensidade do seu componente
— pulmonar (P). —
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É nossa opinião que há estreita relação entre os distúrbios
hemodinâmicos existentes nas (Comunicações Interauriculares e os
achados auscultatórios e fonocardiográficos das mesmas, sendo
estes últimos, por conseguinte, de grande utilidade para o reconhecimento e a avaliação dos referidos distúrbios.
Assim sendo, podemos considerar os casos de ComunicacãoInterauricular em cinco grandes grupos, cada um deles possuindo
características auscultatórias até certo ponto particulares, e que
permitem o seu reconhecimento clínico.

Fig. 10 — Estalido de abertura valvular cm 4 casos de CIA, i>i\n'ài'clnr.-iitc de
íricúspldc, com ressalva do último caso (síndrome de Lutembacher),
cm que é provável a sua origem mitral.

No l" grupo estão incluídos os defeitos do septo auricular não
complicados (tipo ostium secundum), associados ou não à conexão
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parcial anômala de veias pulmonares, a qual em nada lhes modifica
as características auscultatórias.
Neste grupo, a escuta se caracteriza por uma 1." bulha cardíaca
prolongada, em geral de intensidade normal, podendo, entretanto,
mostrar-se, discretamente acentuada ou atenuada. Raramente ela
está desdobrada, sendo possível, entretanto, distinguir quase sempre
os seus dois componentes; quando acentuada ,isso ocorre da intensificação das suas vibrações tardias relacionadas ao fechamento da
válvula tricúspide, o que lhe confere não raro um caráter em crescendo, que simula o sopro pré-sistólico da estenose mitral. Um sopro
sistólico suave, de pequena ou média intensidade, por vezes do tipo
fusiforme, é audível nos 29 e 3" espaços à esquerda do esterno em
todos os casos, bem como uma 2" bulha nitidamente desdobrada,
pelo retardo do componente pulmonar, desdobramento esse que é
pouco ou nada influenciado pela inspiração profunda. A intensidade da 2 •' bulha foi sempre normal ou muito ligeiramente aumentada. Uma 3° e 4" bulhas foram assinaladas em alguns casos; e
mais jaramente um estalido de abertura da válvula tricúspide. Finalmente, um sopro mesodiastólico de baixa freqüência, por vezes
com acentuação pré-sistólica, é registrado com bastante freqüência
na região endomucrônica e sua intensidade guarda relação bastante proporcional com o volume do shunt arteriovenoso.
Na Persistência do Canal Atriovenlncular-Comum, as características auscultatórias são de modo gerai semelhantes às da Comunicação Interauricular não complicada, sendo de notar, entretanto, que c sopro sistólico paraesternal (i [g. 15) é habitualmente
mais intenso e mais rude (H—\- a -f- r.t -(-) e não raro acompanhado do seu frêmito respectivo; em alguns casos esse sopro é
também audível no 3." e 4." espaços intercostais à esquerda do esterno, prestando-se à confusão com os defeitos do septc ventricular. Acredita-se mesmo (12, 88), qu; o referido sopro decorra
não só do aumento do fluxo através da válvula pulmonar como
também de uma Comunicação Interventricular alta.
Em todos os nossos doentes registramos sopro sistólico de
ponta (fig. 1 1 ) de alta tonalidade, em jorro, cuja intensidade é variável, podendo em alguns casos ser mais intenso do que o sopro
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paraesternal. Este sopro é atribuído à presença de insuficiência
mitral ( 1 2 , 88), verificada inclusive durante o ato cirúrgico e t
em geral considerado como um dos elemento:; auscultatórios mais
importantes desta maformação.
Quando este sopro se localiza um pouco ma ; s para dentro da
região da ponta, pode-se suspeitar a existência de uma insuficiência
tricúspide, de comprovação rara, inclusive, no ato c : rúrgico.
Convém ressaltar que, em presença de sopro sistólico parasternal. pode ser difícil avaliar um sopro sistólico de ponta de
menor intensidade e distingui-lo de uma simples propagação.
Nos defeitos do septo auricular com hipertensão pulmonar
significativa, o ahunt arteriovenoso diminui, podendo tornar-se bidircdonal ou mesmo inverter-se, e a escuta cardíaca apresentar
certas características que são muito sugestivas dessa condição.
Assim é que ( f g. 3) surge um estalido proto-sistólico no foco pulmonar, a 2" bulha torna-se bastante acentuada, atenuando-se o seu
desdobramento e podendo mesmo tornar-se ún'ca. O sopro sistól.'co paraesternal diminui muito de intensidade c : urge com freqüência um sopro protodiastólico aspírativo, decrescente, de insuficiência pulmonar. Pode notar-se, ainda, na ponta, uma l' bulha
acentuada. Cumpre assinalar que o estalido proto-sistólico referido pode ocorrer também em casos de CIA, quer com estenosc
pulmonar associada, quer com grande índice pulmcpar. A associação de Comunicação Interauricular com estenose mitral (sindrome de Lutembacher) é rara c de confirmação diagnostica difícil, c
ròmente a demonstração de um gradiente diastólico de pressão au»
rcuJoventricular esquerdo permite-lhe a identificação segura. Contribui para isto a existência comum, na Comunicação Interauricular
i ao complicada, de sopro mesodiastólico, e não raro pré-s'stólico,
muitas vezes associado a uma !'•' bulha acentuada; por outro lado,
o shunt esquerdo-dirc to impede elevação de maior monta da pressão na aurícula esquerda, modificando desse modo os sinais auscultatórios da estenose mitral e- atenuando-lhe as manifestações
clínicas. Em 2 de nossos casos foi possível comprovar a existência
de estencse mitral associada a defeito do septo auricular, e em
ambos havia hipertensão pulmonar de média intensidade (em torno
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Fig. 12 — Sopro mesodiastólico de baixa freqüência (SMD)crn 3 casos de
defeito do septo auricular. A passagem rápida de um grande volume de
sangue através da válvula tricúspide é a principal causa deste sopro.

de 70 mm H g ) . As características auscultatórias desses casos comprendiam, além das habitualmente encontradas na Comunicação
Interauricular com hipertensão pulmonar, um sopro diastólico grave,
de média intensidade, com acentuação pré-sistólica, uma l" bulha
vibrante, além de sopro sistólico de fluxo intenso (+ + +) no foco
pulmonar; este sopro, conforme assinalamos, está muito atenuado
nos casos de Comunicação Interauricular com hipertensão pulmonar.
Por fim, cabe assinalar que a associação de estenose pulmonar
à Comunicação In-terauricular torna o diagnóstico desta última por
vezes difícil, particularmente quando o gradiente de pressão através da válvula pulmonar for significativo. Em 5 doentes de nossa
série, foi feito esse diagnóstico, e em todos o defeito do septo atiricular foi considerado como a anomalia dominante. Na escuta, entretanto, predominavam as características estetacústicas da estenose
pulmonar. Assim sendo, registrou-se nesses pacientes um sopro sistólico intenso prolongado em jato, fusiforme, com audibilidade máxima na linha paraesternal esquerda (2." e 3." espaces intercostais)
seguido de uma 2" bulha amplamente desdobrada e com seu componeníe pulmonar de intensidade diminuída (fig. 9 ) ; este sopro era
audível ína ponta com menor intensidade, sendo em alguns casos
ainda perceptível pequeno sopro mesodiastólico de baixa freqüência. A presença do sopro sistólico intenso no foco pulmonar, acompanhado de frêmito, sugeriu desde logo o diagnóstico de estenose
pulmonar associada; entretanto, em alguns casos de Comunicação
Interauricular não complicada, sopro semelhante, embora algo
menos intenso e não acompanhado de frêmito, pode ser identificado.
RESULTADO PÓS-OPERATÓRIO
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Fig. 13 — Sopro mesod.astólico (RD) com reforço pré-sistólico
(SPS) registrado na ponta cm 2 caios de síndromc de Lutembacher. Notar a grande intensidade deste sopro.

Após o completo fechamento do defeito, foram analisados os
achados fonocardiográficos de 5 doentes de nossa série, sendo os
nossos resultados bastante semelhantes àqueles encontrados por
outros autores (22, 25).
Naqueles casos em que a l : l bulha se mostrava desdobrada
ou prolongada (fig. 16) esta permaneceu com estas características
após o fechamento cirúrgico do defeito. Este fato sugere que o ré50
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tardo da despolarização do ventrículo direito seja o fator responsável pelo desdobramento da !'•' bulha, uma vez que o padrão de
bloqueio de ramo direito se manteve inalterado em todos estes casos.
A 2" bulha tornou-se única em 2 casos e curtamente desdobrada nos demais (fig. 17). Acreditamos que o desaparecimento
do desdobramento da 2' bulha observado no pós-operatório, venha
afirmar a idéia ;[nicial de que o desdobramento deste ruído esteja
na dependência, principalmente, de um tempo de ejeção mais prolongado do ventrículo direito cm virtude do grande volume de
sangue que vai ter a esta cavidade.
Em todos os pacientes notamos o desaparecimento do sopro
sistólico no foco pulmonar (fig. 17) e do sopro mesodiastólico de
baixa freqüência registrado na ponta e região mesocardíaca (figura 16), o que vem confirmar a afirmativa de que estes ruídos estão
relacionados com o aumento de fluxo sangüíneo que passa pelas
válvulas pulmonar e tricúspide respectivamente.
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Fig. H — Dois casos de CIA não complicada em que se nota tim sopro
mesodiastólico com reforço pré-sistólico simulando a estenosc mitral.
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Fig. 15 — Cinco casos de canal atriovcntricular
comum mostrando um sopro sistólico no foco
pulmonar, de intensidade maior do que os
encontrados nos defeitos do ostium secundam.
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FIG. 16 — Registro fonocardiográfico. realizado na região cndomucrõnica, cm três casos
(
'e C. /. A., antes c após o fechame-nto cirúrgico do defeito. Observar o desaparecimento do
sopro mesodiastólico (SMD), persistindo, entretanto, desdobrada a /* hulha.
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FIG. 17 — Três casos de C.I.A., antes e após a cirurgia, cm que o registro fonocardioflráfíco ralizado no foco pulmonar mostra o desa\parecimtnto do sopro sistólico e do desdo*
bramento da 2' hulha nos casos A.G.L. c M.C.R. c grande diminuição do tempo de
desdobramento no caso F.A.S.

INTRODUÇÃO
Estudos fonocardiográficos realizados recentemente (10. 11,
19, 30, 52) vieram demonstrar haver certa correlação e'itre os
achados fonocardiográficos e as alterações hemodinâmicas encontradas nos diversos fpos de Comunicação Interventricular
(C.I.V.).
Por outro lado a C . I . V . , como defeito isolado ou predominante, constitui uma cardiopatia congênita bastante freqüente, cuja
avaliação hemod nâmica é da maior importância, tanto do ponto de
vista prognóstico como para a seleção cirúrgica desses pacientes.
Nest» capítulo apresentaremos os achados de escuta e de fonocardiografia que encontramos em nossos casos de C.I.V., salientando aqueles de maior importância para o seu diagnóstico bem
como para a diferenciação de seus diversos tipos.

MATERIAL
Quarenta e quatro pacientes portadores de defeitos isolados
do septo interventricular ou como cardiopatia predominante foram
estudados do ponto de vista auscultatório e fonocardiográfico.
Nossos pacientes foram divididos em 3 grupos principais de
acordo com a classificação, proposta por Benchimol e cols. (6)
c baseada na existência de shunt esqucrdo-direito de maior ou
nrinor magnitude na presença de hipertensão pulmonar acentuada,
ou na associação com estenose pulmonar (quadro VI). Dividimos
o nosso grupo I em dois subgrupos
l") pacientes com fluxo pulmonar normal ou pouco aumentado e nos quais o quadro clínico corresponde ao clàssicamente
descrito por Roger (grupo I A ) .
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Fig. 18 — Quatro casos de C.I.V. grupo IA, nos quais se observam as suas
< íJracferísíJcas fonocardiográficas, registradas na ponta, região mesocardiaca (meso e
/oco pulmonar (F.P.): l" hulha normal ou discretamente aurré-ntada ( + ), sopro
hílosistótico (SS) de pcquzna amplitude e alta freqüência, mais intenso na região
'nesocardíaca;
2" hulha desdobrada, com um tempo de desdobramento de 0,02 (A r=
in
mponente sórtico ; P:=pu/monar) . TVo caso l assinala-se um sopro diasfólico (SD)
e neste mesmo caso e no 2 uma 3'' bulho.
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2") pacientes com grande fluxo pulmonar e evidências de
sobrecarga ventricular esquerda ou dupla, nos qua's existia pequena elevação da pressão sistólica no ventrículo direito isto é inferior a 60mm Hg. Naturalmente que uma distenção rígida entre
esses 2 subgrupos torna-se difícil em alguns casos, devido à existência de formas intermediárias, nas quais algumas das manifestações apresentadas, próprias de um podem estar presentes no outro
subgrupo.
Todos os nossos casos sem hipertensão pulmonar acentuada
apresentavam shunt esquerdo-direito e não tinham cianose.
Na análise do fonocardiograma deu-se especial atenção para
as característ ; cas da !'•' e 2" bulhas, para a intensidade, forma,
e localização do sopro sistólico, para a presença de sopro proto
mesodiostólico, ds estalido proto-sistólico no foce pulmonar
e finalmente de uma 3 ! bulha na ponta.
l ' ! 't

RESULTADOS

"*M

*

Grupo I: Os pacientes portadores de C. f .V. sem hipertensão
pulmonar ou com hipertensão leve (pressão sistólica ir.ferior a
60mm Hg) apresentavam um quadro fonocardiográfico próprio,
sendo, entretanto, algumas vezes difícil a distinção entre os casos
de pequeno shunt daqueles de grande shunt, uma vez que os achados fonocardiográficos desses 2 t'pos de C.I.V. podem se superpor. Em nosra série só não foi possível a distinção em 5 dos 32
pac'entes. Em 4 deles, portadores de C . I . V . grupo IB, o padrão
fonccardiográfico sugeria C . I . V . do tipo Roger (grupo IA) e em
l paciente com C . I . V . grupo IA o fonocardiograma era sugestivo
de grupo IB. É provável que esses casos correspondam às formas
intermediárias a que nos referimos atrás.

Fig. 19 — Comunicação \nterventricular tipo IA, em que o fonocardiograma registrado na região mesocardíaca mostra um sopro pro'!ossistólico de alta freqüência.

Grupo IA: (Fig. 18.19) As principais características fonocardiográficas que encontramos nos nossos 9 pacientes foram as seguintes: a l" bulha mostrou-se de inttjisidade normal em 2 casos
e discretamente acentuada ( + ) em 7; esteve desdobrada em 3 pacientes com um tempo de desdobramento igual ou inferior a 0,02
seg. A 2' bulha registrou-se desdobrada em todos casos com um
tempo de desdobramento de 0,02 seg, de intensidade aumenta62 —
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da (-)-), sendo, entretanto, o componente pulmonar de intensidade
igual ou inferior ao aórtico. Uma 3 a bulha foi assinalada em 4 casos,
e uma 4:l bulha, em 3 casos.
O sopro sistólico apresentou-se neste grupo de intensidade
+ + P/+-'-+ constituído de vibraceõs de pequena amplitude e
alta freqüência, sendo necessário algumas vezes o emprego dz
filtro numa faixa de freqüência de 150-200 c.p.s. para a sua melhor
visualização. Seu ponto de audibilidade máxima era na região mesocardíaca, propagando-se para a direita do esterno bem audível
sobre o foco pulmonar e na ponta, sendo protosistólico em 2 holo
em 7 casos, terminando este último junto ao componente aórtico
da 2" bulha.
Um sopro mesodiastólico de baixa freqüência foi registrado em
2 casos, sendo seu ponto de audibilidade máxima na região da
ponta.
Grupo IB: (Figs. 20, 21, 22) . Neste grupo de 23 doentes a
l; bulha mostrou-se de intensidade normal em 13 casos aumentada
(+-)-) em 10, desdobrada com tempo de desdobramento de
0,02 em l paciente. A 2a bulha esteve acentuada e desdobrada cm
todos os casos com tempo de desdobramento que variou de 0,02
a 0,03 seg., com seu componente pulmonar de intensidade igual ou
inferior ao aórtico, sendo que este último em alguns casos era
completamente incorporado pelo sopro.
Registramos uma 3 a bulha em 21 casos e uma 4 a bulha em
apenas 2 casos. O sopro holossistólico assumindo por vezes o
aspecto fusiforme esteve presente em todos os paciente com uma
intensidade igual ou superior a + + + formado de vibrações de
grande amplitude e média freqüência, bem audível na região mesocardíaca, propagando-se para a direita do e.sterno e demais focos,
particularmente o foco pulmonar e a região da ponta.
Um sopro mesodiastólico de baixa freqüência foi um dos
achados que mais caracterizou este grupo e esteve presente em 20
casos, sendo bem audível e registrável, na ponta. Em 3 pacientes
não foi possível o seu registro prestando-se a confusão com a
C . I . V . do grupo IA inclusive pelas características do sopro hclossistólico.
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Grupo 2: (Fig. 23) . A l" bulha foi de intensidade moderadamente aumentada (H—|- para +-)--)") em 2 casos e desdobrada
com um tempo de desdobramento de 0,02 seg. em 2 pacientes.
Uma 311 esteve presente em 3 e uma 4 ' bulha em 2 casos.
O sopro sistólico em I dos nossos 7 pacientes era praticamente
inaudível: nos demais esteve presente de intensidade ++ P/+ + +
cruzes,mais bem audível na altura do 2" e 3" espaço intercostais
esquerdos, propagando-se mal para a direita do esterno, sendo,
entretanto, bem audível, sobre o foco pulmonar; esse sopro era
protosistólico, terminando cerca de 0,06 seg. ( ± 0,02) tentes da
2" bulha.
Esta mostrou-se única em todos os casos e de intens : dade
bastante aumentada -)--|—|—\-, sendo seu foco de maior audibilidade
na altura do 2" espaço intercostal esquerdo junto ao rebordo costal.
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Um estalido proto-sistólico bem audível sobre o foco pulmonar
e em expiração profunda, situando-se cerca de 0,08, após o início
da l" bulha; foi registrada em 3 casos.
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Em 4 paciente registrou-se um sopro protodiastólico em decrescente e de alta freqüência bem audível sobre o foco pulmonar
e região mesocardíaca. Um sopro mesodiastólico de baixa freqüência foi bem identificado em l ca.io.
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F/tf. 2/ — Fonocardiograma registrado na região mesocardíaca em 12 casos de
C.I.V. grupo 1B, observando-se um sopro sistólico ( S S ) intenso, rude, constituído
de vibrações de baixa e méd'.a freqüência; 2" bulha desdobrada, com seu componente
(A) completamente incorporado pelo sopro.

Grupo 3: (Fig. 24). Uma l r l bulha de intensidade aumentada
(+ + para + + +) foi evidenciada em 4 ods nossos 5 pacientes.
A 2" bulha mostrou-se em 5 casos de intensidade normal ou abafada
(-|—h), amplamente desdobrada com tempo de desdobramento
de 0,05 seg.
Registramos uma 3:l bulha em 4 pacientes deste grupo.
O sopro sistólico esteve sempre presente com uma intensidade de +-|—f- para + + + + na região mesocardíaca, holossistólico, aumentado de intensidade (-]—h + + ) n'° foco pulmonar, onde
assumiu aspecto fusiforme.
Um sopro mesodiastólico de ponta foi registrado em 5 pacientes. O registro de uma estalido proto-sistólico, com as características semelhantes à do grupo anterior, foi encontrado em 3 casos.
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COMENTÁRIOS

A fonocardiografia, neste estudo de 44 pacientes com C . I . V . ,
mostrou ser um método de grande valor não só para o diagnóstico
como também para a avaliação clínica dos diversos tipos desta
cardiopatia congênita.
A l" bulha (figs. 18, 19, 20, 23, 24) mostrou-se, em todos os
4 tipos de uma maneira geral, de intsnr.idacb norma) ou moderadamente aumentada (-j- a + + + )• O fechamento mais precoce
da válvula aórtica, devido ao shunt esquerdo-direito, é tido por
alguns autores (61, 69) como sendo o fato responsável pe!o desdobramento da 2" bulha nos doentes portadores de defeito do septo
ventricular. Por outro lado o retardo no fechamento da válvula pulmonar relacionado a uma sístole mais prolongada do ventrículo direito, em virtude do grande volume de sangue que vai ter a esta
cavidade tem sido invocado (10, 1 1 , 19) como o elemento determinante do desdobramento fixo clèste ruído.
A medida do tempo de ejeção ( 1 0 ) do ventrículo direito
e esquerdo mostrou haver uma designaidade no tempo de contraçzo dessas duas cavidades, sendo que o direito ultrapassava
de 0,01 a 0,03 seg ao tempo de contração do ventrículo esquerdo.
Acreditamos que a associação dos dois fatores acima referidos, isto
é, de um tempo de ejeção curto do ventrículo esquerdo e prolongado do direito, seja responsável pelo desdobramento fixo deste
ruído.
Na nossa série de pacientes com C . I . V . não complicada
(grupo IA e IB) a 2:[ bulha era de intensidade ligeiramente aumentada (-)-) com um tempo de desdobramento em torno de 0"02
no grupo IA (fig. 18) de 0"02 a 0"03 no grupo IB (fig. 2 1 ) , inferior portanto ao observado na estenose pulmonar, como se pode
comprovar, comparando esses resultados com os de vários autores
(4, 23, 69, 84).
A hipertensão pulmonar associada a C . I . V . (grupo 2) provoca um fechamento mais precoce e vigoroso das sigmóides pulmonares (43, 63), determinando uma 2." bulha única e acentuada.
Em todos os nossos 7 casos deste grupo ( f i g . 23) a 2." bulha
mostrou-se única e muita aumentada. (+4--J--1-) •
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F/g. 22 -— Doze casos de C.I.V. grupo IB, mostrando o fonocardiograma reuistrado no foco pulmonar, um sopro sistólico ( S S ) , uma 2" bulha moderadamente desdobrada (0,"03) c de intensidade normal ou discretamente aumentada (A — componente aórtico ; P=componentc pulmonar).
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A estenose pulmonar de grau leve e moderado, associada a
C . I . V . provoca certas alterações da 2" bulha próprias da estenose
pulmonar pura, quando há um gradiente de pressão, significativo,
entre os dois ventrículos. Quando a estenose é muito cerrada e o
gradiente de pressão desaparece ou diminui muito o shunt torna-se
bidirecional a 2* bulha passa então apresentar certas caracterísicas freqüentemente observadas na tetralog:a de FALLOT (4, 85).
Nos 5 casos em que a C . I . V . se achava associada a estenose
pulmonar leve ou moderada, com gradiente de pressão entre os dois
ventrículos, a 2." bulha mostrou-se amplamente desdobrada
(0,05 seg.) com c componente pulmonar de intensidade normal ou
abafado de -\—|- par -j-H—j- ( f i g . 2 4 ) .
Registramos uma 31' bulha em 32 pacientes, sendo que 21 pertenciam ao grupo IB (fig. 20) 4 ao grupo IA ( f i g . 18), 3 ao
grupo 2 (fig. 2 3 ) , e 4 ao grupo 3 (fig. 2 4 ) . Acreditamos que o enchimento diastólico rápido, devido à grande massa sangüínea que
vai ter ao ventrículo esquerdo, seja o fator responsável pela presença tão freqüente da 3'-' bulha em indivíduos portadores de defeito do septo ventricular, em especial aqueles pertencentes a
grupo IB.
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Uma 4'-' bulha foi eventualmente registrada não tendo a sua
presença (nenhuma correlação com as alterações hemodinâmicas.
Um estalido de ejecão ocorrendo de 0,06 a 0,10 seg. após o
inicio da primeira bulha foi registrado em 6 pacientes sendo 3 do
grupo 3 (fig. 24) e 3 do grupo 2 (fig. 23) .
Todos os casos pertencentes ao grupo 3, que possuíam um
estalido de ejecão, eram portadores de estenose pulmonar de graus
leve e moderado e com gradiente de pressão entre os dois ventrículos.
À gênese deste ruído está relacionada à dilatação da artéria
pulmonar (50, 51) e a uma rápida ejeçáo de sangue para o interior dessa artéria, condicionando a vibração das suas paredes (15,
61). Este estalido de ejecão foi menos freqüente na C . I . V . com
hipertensão pulmonar do que na C . I . A . , o que al'ás está de perfeito acordo com as observações de alguns investigadores (35).
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Fi^. 2j — 7*rês casos c/e C . / . V . com hipertensão pulmonar (grupo 2), observa-se a
grande acentuação da 2' bulha no foco pulmonar (PP). um sopro protossistólico bem
evidente nos casos l c 2 fina/mente um sopro protodiastólico (SD) mais irítenso no FP
presente no caso 2.
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Um dos achados mais constantes na escuta da C . I . V . é a
presença de sopro sistólico (figs. 18, 19, 21, 23, 24) intenso, com
audibilidade máxima no 3" e 4° espaços intercostais à esquerda do
esterno e acompanhado de frêmito.
Este sopro resulta da turbulência criada pela passagem do
sangue, de maneira brusca, através da comunicação, estando as
suas características relacionadas fundamentalmente com o tamanho
do defeito e também com o grau de pressão na artéria pulmonar,
bem como com a existência de estenose pulmonar associada. Assim
sendo, no grupo IA ( f i g . 1) este sopro mostrou-se de intensidade
moderada (++ para + + + ), suave, constituído de vibrações de
pequena amplitude e alta freqüência, holossistólico, inicujndo-se
com a !'•' bulha e terminando junto ao componente aórtico da
2:l bulha em 7 casos e protosistólico nos demais.
EVANS e colaboradores (27) observaram, em 37 pacientes com
C . I . V . cujos dados hemodinâmicos eram semelhantes ao do nosso
grupo IA, haver certa correlação entre as características do sopro,
e o tamanho do defeito septal, verificando que este ruído era suave,
constituído de vibrações de alta freqüência e tanto mais curto
quanto menor fosse o diâmetro do defeito. Em nossa série, os
achadcs foram de certo modo semelhante ao dos referidos autores,
apresentando em 7 um sopro holossistólico, suave e de alta freqüência, sendo necessário, por vezes, o emprego de filtros, numa
faixa de alta freqüência (150-200 c . p . s . ) para o seu perfeito registro. Cumpre assinalar que em somente 2 dos nossos doentes
observamos um sopro curto protosistólico (fig. 19) ,
Na C.I.V. do grupo 1B (fig. 21) o sopro sistólico era mais
intenso (+ + + para ++ + +) rude, granuloso, constituído de
vibrações de grande amplitude e méd ; a freqüência, de aspecto
fusiforme ou holossistólicc que se iniciava com a l.:l bulha e terminava junto ao componente aórtico o qual se achava completamente incorporado pelas vibrações do sopro (fig. 2 1 ) .

Fig1. 2-í — Registro fonocardiográfico realizado na ponta, mesocárdio (meso) c foce
pulmonar (FP) em 3 casos de C.}..V. grupo 3. Observa-se uma 2" bulha amplamente
'icudobrada (O,"05), sopro sistólico (SS), fusiforme, intenso com sua zona de maior
audibilidade localizada sobre o foco pulmonar onde também se observa um está/ido pró-»
tossixtóíico ( X ) . No caso / nota-se uma 3" bulha bem evidente na região da ponta.

Em nossa série foi possível a distinção, por intermédio das características do sopro sistólico, entre os pacientes portadores de
C.I.V. do grupo IA daqueles do grupo IB; e em apenas 5 casos
o padrão fonocardiográfico desses dois grupos se superpôs.
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Alguns autores (19, 30, 83) admitem ser impossível a distinção
entre esses 2 grupos, baseados tão somente na morfologia deste
sopro. Nos nossos pacientes, as suas características foram tão próprias para cada grupo que julgamos de grande valor um estudo
minucioso deste ruído para o diagnóstico diferencial entre esses dois
tipos de C . I. V.
A presença de hipertensão pulmonar associada à C . I . V .
(fig. 23) provoca certas modificações no sopro sistólico, o qual se
torna mais curto (proto-sistólico) suave, localizado na altura do
2° e 3" espaços intercostais esquerdos, podendo algumas vezes não
estar presente.
Acredita-se (48, 90) que este sopro esteja na dependência da
passagem da coluna de sangue para uma artéria pulmonar dilatada.
Por outro lado, o emprego da fonocardiografia intracavitária (29) veio demonstrar que este sopro se origina ao nível do
defeito septal, por estar o seu ponto de maior intensidade localizado no interior do ventrículo direito.
É provável que no início da sístole a pressão no ventrículo
esquerdo seja superior a do direito, produzindo desta sorte um
pequeno shunt esquerdo-direito durante esta fase da contração ventricular, o que dará ao sopro este caráter proto-sistólico. A estenose pulmonar associada à C . I . V . (fig. 2 4 ) , além das alterações
já assinaladas para a 2- bulha, provoca certas modificações na morfologia, e um deslocamento no foco de audibilidade máxima do
sopro sistólico.

mesodiastólico de ponta constituem achados muito freqüentemente
observados na C . I . V . associada à estenose pulmonar daquela
magnitude.
Um sopro mesodiastólico de baixa freqüência, ocorrendo na
proto e mesodiástole foi enccjntrado em 28 pacientes, sendo um
achado muito freqüente na C . I . V . , do grupo IB (fig. 20), pois,
ocorreu em 20 casos deste grupo. Este sopro está relacionado com
a passagem de um grande volume de sangue através da válvula
mitral (6, 10, I I , 19, 29. 30, 67). Fato semelhante é encontrado
na C . I . A . (3, 15, 45, 49, 6 1 ) , sendo que nesta última condição
o sopro diastólico está na dependência da passagem de uma grande
massa sangüínea através da válvula tricúspide.
O registro de um sopro protodiastólico, de alta freqüência com
caráter em decrescendo, foi possível em 4 pacientes ( f i g . 23).
Todos esses doentes eram portadores de hipertensão pulmonar.
Em geral, as vibrações mais amplas faziam corpo com a 2'
bulha e terminavam na meso ou telediástole. A base anatômica
para explicar a origem deste sopro está relacionada a uma grande
distensão do anel valvular, o qual se dilata devido aos níveis tensionais muito elevados na pequena circulação. As suas características são as mesmas das dos sopros diastólicos encontrados nas
hipertensões pulmonares de outra natureza.

Assim é que, na associação da C . I . V . com a estenose pulmonar leve ou moderada, com gradiente de pressão entre os dois
ventrículos ( f i g . 2 4 ) , o sopro adquire aspecto fusiforme, tendo seu
pico de intensidade máxima na proto ou mesossístole, com seu
ponto de maior audibilidade localizado no 2" espaço intercostal
esquerdo, sendo bem audível na região mesocardíaca, onde assume,
por vezes, caráter holossistólico. Este sopro com estas caracterísfcas c encontrado na estenose pulmonar pura de graus leve e moderada (4, 23, 51. 84). Assim sendo, a presença de um sopro sistólico com tais características, associado a um desdobramento amplo
da 21' bulha, um estálido proto-sistólico no foco pulmonar e um sopro
74 —

— 75

PERSISTÊNCIA DO CANAL ARTERIAL

INTRODUÇÃO
A Persistência do Canal Aterial assume posição de destaque
entre as cardiopatias congênitas, em virtude de ser uma maformacão das mais freqüentes e a que tem tratamento cirúrgico, praticamente sem mortalidade.
Os achados mais comumente observados na Persistência do
Canal Arterial são: 1) um sopro contínuo, isto é, sistolo-diastólico,
denominado sopro em maquinaria, habitualmente intenso, áspero,
granuloso e acompanhado de frêmito, tendo como ponto de maior
audibilidade o 2° espaço intercostal esquerdo, junto ao rebordo ,dt>
esterno, bem nítido na região infraclavicular e 3" espaço. O componente sistólico do sopro contínuo é audível numa extensão maior
do precórdio, enquanto que o diastólico diminui bastante de intensidade à medida que se afasta de seu foco de maior audibilidade
e se aproxima da região da ponta. O sopro do Canal Arterial, com
as características acima referidas, foi assinalado, segundo CHÁVEZ ( 1 8 ) , por François Frílnk em 1878 e descrito pela primeira
vez por GIBSON em 1900 (33).
2) um aumento da pressão diferencial, conferindo ao pulso
periférico as características do pulso célere;
3) ao exame radiológico: aumento das cavidades esquerdas,
aumento da rede vascular pulmonar e hiperpulsatilidade do ventrículo esquerdo, aorta e artéria pulmonar, por conseguinte de todo
o bordo esquerdo do coração.
4) o eletrocardiograma revela graus variáveis de hipertrofia
ventricular esquerda ou de dupla hipertrofia, e finalmente
5) ausência de cianose.
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Ê pois tão característico o quadro clínico da Persistência do
Can-al Arterial que o seu diagnóstico se impõe assim que examinamos o paciente, afirmando SHAPIRO ( 1 8 ) que com um cstetoscópio em uma das mãos e o aparelho de pressão na outra, o diagnóstico desta anomalia está ao alcanc; de todo médico.
Entretanto, algumas vezes este quadro clínico típico pode estar
ausente tornando o diagnóstico bastante difícil. Lsto pode ser
observado em recém-nascidos (36, 91) e naqueles casos complicados com hipertejnsão pulmonar (7, H, 16, 17, 20, 21, 24, 38, 41,
44, 56, 60, 78, 82, 87) .
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No presente capítulo faremos análise dos achados fonocardiográficos observados em nossos pacientes com Persistência do Canal
Arterial, procurando ressaltar os de maior valor para o seu reconhe
cimento, diagnóstico diferencial, bem como para a avaliação clínica dos distúrbios heinodinâmicos presentes.
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Dos nossos H pacientes portadores de P. C. A . , 2 apresentaram
hipertensão pulmonar, e 2, estenose aórtica associada (quadro
V I I I ) . O diagnóstico de estenose aórtica nestes pacientes foi firmado pela presença de um sopro sistólico sobre o foco aórtico,
após o fechamento cirúrgico do defeito e pelas características do
pulso carotídeo, enquanto que a hipertensão pulmonar foi confirmada pelos níveis tensionais elevados pá artéria pulmonar.
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Todos os nossos pacientes, com exceção daqueles com hipertensão pulmonar, foram tratados cirürgicamente.

.0 O

RESULTADOS

8

P. C. A. sem hipertensão pulmonar (Fig 25 c 26): O fonocardiagrama destes pacientes apresentou as seguintes características: 1." bulha mostrou-se de intensidade normal em 7, aumentada (++) em 3 e ( + + + +) em 2 casos. A 2." bulha registrou-se de intensidade aumentada de ( + a + + +) no foco pulmonar em todos os doentes, não sendo possível identificar um
desdobramento deste ruído. Uma 3'-1 bulha foi registrada em l O
casos, não tendo sido possível a identificação de uma 4" bulha.
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Um sopro contínuo, sistolo-diastólko, de intcivsidadf
(-f--|~ a _)_•-(-_)--j-), foi registrado em todos os pacientes. Este
ruído era constituído de vibrações de pequena e grande amplitude,
sendo que as mais amplas estavam localizadas na telesístole e iva
protodiástole e aquelas de pequena amplitude na protosístole c
telediástole, conferindo ao sopro um aspecto losangular.
Um sopro mesodiastólico de baixa freqüência, com as características estetacústicas de um pequeno ruflar foi encontrado em
10 casos, tendo seu ponto de intensidade máxima localizado na
região da ponta.
Naqeules pacientes que tinham estenose aórtica associada
(Fig. 27), foi assinalada a presença de sopro sistólico rude, intenso ( + + + + ) , fusiformc, com seu ponto de maior audibilidade
localizado no foco aórtico, propagando-se bem para a fúrcula
esternal e carótidas. Após o fechamento cirúrgico do canal notou-se
grande diminuição na intensidade deste sopro (Fig. 28).
P. C. A. com hipertensão pulmonar: Em um dos pacientes
deste grupo (L. G. C. Fig. 29), a l* bulha mostrou-se de intensidade aumentada (+++), Uma 3" bulha foi registrada na ponta,
I n - t n como sopro mesodiastólico de baixa freqüência.
No foco pulmonar constatou-se a presença de sopro sistólico
em crescendo, rude intenso (++ + +), iniciando-se cerca de
0,10 seg. após o início da 1 a bulha e terminando junto à 2 ;L bulha,
que se mostrava bastante acentuada (++ + +)• Registrou-se,
ainda neste mesmo foco, um sopro protodiastólico de alta freqüência, o qual se iniciava com a 2" bulha e terminava cerca de
0,10 antes da l* bulha.
No outro paciente deste grupo (D. F.S. Fig. 30), não foi
observada a presença de sopros, mesmo após esforço e o único
elemento estetacústico de interesse foi a presença da 2." htilhn
bastante acentuada (++ + +), interrninar.temcnte desdobrada,
principalmente na inspiração profunda.
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FIG. 27 Fonocardiogramn rcyistríido no foco pulmonar c nórCco cm dois casos de
P.C.A. associado ,i estenose aórtica. Observar us cunictcrísticus do sopro sislólk-o
(SS), sobre o [oco uóctico, e u morfoluyiu aiifcsciiíudii pelo pulso carotídeo (P.C.),

COMENTÁRIOS

Deste estudo de H casos de Persistência do Canal Arterial
ficou evidente que, embora a escuta clínica possa nos oferecer
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dados bastante precisos sobre o diagnóst 'co da lesão, o registro
dos ruídos cardíacos permite melhor correlação dos dados estetacústicos com os distúrbios hemodinâmicos presentes e, por conseguinte, uma avaliação mais segura da lesão.
Um sopro contínuo, localizado na região infraclavicular esquerda, foi o achado mais significativo para o diagnóst co desta
cardiopatia, tendo sido registrado em todos os pacientes desta
série (Fig. 25) com exceção de 2 pacientes com hipertensão pulmonar. Este ruído era constituído de vibrações de várias amplitudes sendo que as mrrs amplas estavam localizadas cm torno da
2- bulha e, as menores, no fim da diástole e princípio da sístole,
conferindo ao sopro um caráter cresccndo-decrescendo. A acentuação do sopro contínuo em torno da 2:l bulha tem sido assinalada
por vários autores ( 1 5 , 18, 30, 37, 53, 68, 70, 73, 74) desde que
Gibson (33) o descreveu pela prmeira vez.
O caráter contínuo deste sopro c:;tá relacionado com o t p . i
tliente de pressão existente entre a aorta e artéria pulmonar, o qual
gradiente persiste durante todo o ciclo cardíaco. Uma vez que o
graduhtc de pressão, a velocidade e o grau de turbulência chcgaao máximo durante a sístole ( 7 5 ) , é de se esperar que o sõpio
tenha uma maior intensidade durante este período da revolução cardíaca, entretanto em nossa série não foi possível evidenciar nítido predomínio da intensidade do sopro sistólico sobre
o diastólico (Fig. 25).
O aspecto em crescendo do componente s stólico do sopro
contínuo está relacionado com a distância entre o anel da válvula
aórtica e o canal ( 7 5 ) , enquanto que o caráter em decrescendo do
sopro diastólico está na dependência da retração da aorta, que se
havia distendido durante a fase de ejeção, e do maior volume sangüíneo contido neste vaso durante a fase inicial da diástole (80) ,
Já no terço final deste período, um grande volume de sangue é
impulsionado para a periferia e a quantidade que passa pelo canal é
menor, condicionando, desta forma, um grau de turbulência menor,
e, por conseguinte, menor amplitude nas vibrações do sopro.
Em 2 de nossos H pacientes, foi evidenciada estenose aórtica
associada ao Canal Arterial.
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I;IG. 28 — Reyistro fonocardiogréfico realizado sobre o foco
aórlico, em dois /:.:icicntes de P . C . A . associado a esienosc
aórtica após o fechamento cirúrgico do canal. Observar a
i/rande diminuição da intensidade do sopro sistólico (S.S.).

Estes pacientes se caracterizaram (Fig. 27) pela presença de
sopro sistólico rude, intenso (+ + H—[-) fusiforme, bem audível
sobre o foco aórtico c propagando-se para a fúrcula esternal e
carótidas.
Após o fechamento cirúrgico do canal, esse sopro diminuiu
bastante de intensidade (Fig. 28), manteindo, entretanto, as suas
características básicas.
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Kjellberg e col. ( 4 5 ) , cm sua série de 138 casos de P.C.A.,
encontraram estenose aórtica associada, em 5 pacientes, todos
apresentando um padrão fonocardiográfico semelhante àquele encontrado em nossos 2 doentes.
A existência de Canal Arterial sem sopro tem sido descrita na
literatura (7, 41. 44, 60, 78, 82, 87). Em todas estas descrições
o achado hemodinâmico mais consistente foi a presença de hipertensão pulmonar.
Em nossa série, somente um paciente (Fig. 30) apresentou
ausência total de sopro, e o único achado fonocardiográfico digno
de nota foi a presença de uma 2" bulha acentuada. O registro da.s
piessões na artéria pulmonar, ductus e aortn realizado neste doente (Fig. 31) mostrou haver um perfeito equilíbrio, tanto das
pressões sistólicas como diastólicas.
Nestes casos, o diagnóstico clinico da lesão tonia-se bastante
difícil, ou mesmo impossível, sendo necessário n realização do
cateterismo cardíaco para a elucidação do diagnóstico, uma vez
que o quadro clínico destes doentes é semelhante ao da C . I . A . ,
C . I . V . e A . V . C . com hipertensão pulmonar, bem como o da
hipertensão pulmonar primária.
Um sopro sistólico em crescendo foi registrado num s e g u i u l n
caso de P. C. A. com hipertensão pulmonar ( f i g . 2 9 ) . Neste paciente o componente diastólico foi substituído por um sopro protodiastólico de alta freqüência que se iniciava perto da 2" bulha
e terminava cerca de 0,10 seg antes da l'-' bulha.
Numerosos trabalhas ( I I . H, 16, 17, 18, 20, 21, 24, ?0. r/,
38, 41, 53, 56, 68, 70, 79, 87) i r m sido publicados, mostrando que
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LGC
l'"IG. 29 — Um caso de P.C.A. com hipertensão pulmonar, musicando .'iõpro mesodiastólico,
wrin 3* hulha c uma l" bu\h:i .1/1/0 ;tct~ntii;itl:i (-\--\-) n;i ponta, sopro aistótico ( + + + + J cm
crescendo no foco pnImonar(F.P.) seynido de uma 2' bulha bastante acentuada (+'+'++/'
ç de um sopro peotodiastólico (S.ü.) de alia freqüência.

o único achado estetacústico observado em pacientes com P. C. A.
c hipertensão pulmonar é a presença de um sopro sistólico bem
audível no foco pulmonar c região mcsocardíaca, prestando-se,
muitas vezes, à confusão com a C.I.V. com hipertensão pulmonar
associada.
Em nosso doente, o padrão fonocardiográfico do sopro sistólico nos permitiu diferc]nciá-lo da C . I . V . (fig. 32), em virtude
das características do sopro em crescendo apresentado pelo paciente, enquanto que na C . I . V . com hipertensão pulmonar, na
grande maioria das descrições encontradas na literatura (10, 11,
19, 45, 53) e na nossa própria experiência ( 2 ) o sopro é protosistólico, permitindo, desta sorte, uma distinção entre estas duas
condições.
Um sopro mesodiastólico de baixa f r e q ü ê n c i a , reijistrado na
região da ponta com as características de um ruflar, é um achado
fqnocardiográfico freqüentemente encontrado na P . C . A . (15, 26,
30, 31, 42, 53, 68, 70, 72) ). Em nossos pacientes pôde-se evidenciar este sopro em 11 casos (figs. 26, 29). A sua gênese está relacionada com a passagem de um grande volume de sangue através
a válvula mitral. Fato semelhante é encontrado na C . I . V . (2, 6,
10. 19, 29. 66) e na C . I . A . (3. 15. 45, 48, 49, 81) sendo que
nesta última condição o sopro está na dependência da passagem
de um grande volume de sangue através da válvula tricúspide.
i
Em 6 casos, este ruído vinha seguido de uma l" hulha intensa
o que dava a impressão de ser o paciente portador de estenose
mitral associada. Entretanto, com o fechamento cirúrgico do canal,
houve o desaparecimento total destes ruídos. Esta associação é denominada por alguns (86) de sindrome pseudo-mitral.
Igualmente freqüente foi a presença de uma 3" bulha, a qual
foi possível de ser registrada em 10 casos (fig. 26 e 29). Incidência
semelhante foi observada na série estudada por Neill e cols. (68).
—j
Acreditamos que a origem deste ruído seja semelhante ao
observado na C . I . V . isto é, o impacto de uma grande massa sangüínea contra a parede do ventrículo esquerdo durante a fase de
enchimento rápido.
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HG. 30 — Registro fonocardioyráfica realizado no 2." c 1." espaços iiKtrcostais esquerdo cm
uin pncicntc com C.I.V. c oufro com P.C.A., ambos com hipertensão pulmonar. Obsetvat
que na C.I.V. o sopro c protosistólico em dccrcscendo. enquanto qnc no P.C.A. este ruído
adquire o caráter em crescendo.
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Embora o desdobramento paradoxal da 2* bulha seja referido
na literatura, (34) nos nossos pacientes não foi possível a sua
demonstração, uma vez que esse ruído se achava completamente
incorporado pelas vibrações do sopro. Entretanto, esta bulha foi
de intensidade aumentada (+ a -\—h++) em todos os casos
(figs. 25, 27, 29 e 30) correspondendo as mais intensas àqueles
pacientes portadores de hipertensão pulmonar.
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1'IG. 31—Fonocnrdiofjrnma registrado no 3" espn^-o infcrcoxí;il. junto no csfcrno, dcmons1 rando ausência completa de sopros c ç/rnu variável de desdobramento (l.i 2" Ini
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TRAÇADO CONTINUO
CARACTERÍSTICAS DO CARDIOGRAMA APEXIANO
NA C. T. V. E NO P. C. A.

>
ftORTA'

OtíCfUS

PACIENT

FIG. 32 •— Registro contínuo da pressão na aorta, no canal arterial c na artéria pulmonar.
com o paciente respirando 100% de oxipcnio, evidenciando valores tensionai.i idêntico.-:.

\

O cardiograma apexiano é habitualmente utilizado como traçado de referência para reparo de determinados ruídos cardíacos.
Temos entretanto, observado alterações nos vários componentes dessas curvas relacionadas com determinadas lesões cardíacas,
salientando-se o seu valor no diagnóstico e avaliação das lesões da
válvula mitral.
O objetivo deste capítulo é o de estudar as alterações do cardiograma apexiano em doentes portadores de C . I . V . e P . C . A .
Convém, entretanto, salientar que as alterações aqui descritas
não são próprias dessas duas condições, uma vez que elas poderão
estar presentes em todos os pacientes que apresentan. sobrecarga
ciiastólica do ventrículo esquerdo. Assim sendo as modificações nos
traçados que o nosso grupo de doentes apresentam, poderão igualmente ser encontradas na Insuficiência Mitral, Insuficiência Aórtica
e nas duplas lesões mitrais com Insuficiência Mitral predominante.
Foi realizado em 20 casos o registro simultâneo do fonocardiograma com o cardiograma apexiano, correspondendo 16 a pacientes portadores de defeitos do septo ventricular e 4 a doentes
com Persistência do Canal Arterial. Em 3 destes casos de P . C . A .
foram analisados os resultados após o fechamento cirúrgico do
defeito.
O cardiograma apexiano é o registro das vibrações de baixa
freqüência localizadas na ponta do ventrículo esquerdo. Ele inicia-se
no ponto O que corresponde a abertura da válvula aurículo-ventricular; assinala-se em seguida uma ascensão rápida cujo término
coincide com o fim da fase de enchimento ventricular rápido e com
o terceiro ruído cardíaco. Esta fase corresponde à chamada onda
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Fie/. .53 -- Reyisfro do cardiograma apexiano no pré e pós-operatório em três casos de
P.C.A. Observar o alargamento do anglo de enchimento (2) após o fechamento cirúrgico
do defeito.

de enchimento rápido. Após essa fase a ascensão é riais lenta
sendo denominada de diástase ou onda de enchimento lento e correspondendo a fase de enchimento residual. Freqüentemente, esta
fase termina numa pequena onda, que coincide com a 4.n hulha do
fonocardiograma, e que é denominada de a. Até este ponto o cardiograma corresponde à diástole ventricular. A sístole é formada
por uma onda positiva, ampla, de forma variável constituída algumas vezes por um plateau elevado porém em geral de forma
acuminada. A pcrção ascencional da onde sistólica corresponde à
fase isométrica da sístole ventricular, e seu ápice ao começo da
fase de ejeção. Esta elevação seria causad pelo aumento do tonus
cardíaco e pela rotação do coração dentro da caixa tcrácica.
O ramo descendente que se segue seria determinado pela aspiração da parede torácica em virtude da contração cardíaca, que
levaria o traçado até ao nível prévio da linha de base. Ao iniciarse a diástole, em coincidência com o fechamento das sigmóides
aórticas a linha de base desce bruscamente até o ponto O correspondendo esse período à fase de relachamento isométrico. Nesse
momento abrem-se as válvulas aurículo-ventriculares, e inicia-se o
enchimento ventricular.
O ângulo formado por uma perpendicular levantada no ponto O, com a onda de enchimento rápido é denominado «ângulo de
enchimento rápido», quando esta onda é de ascensão mais lenta,
o ângulo formado pela perpendicular levantada do ponto O é denominado "ângulo de enchimento lento." Ambos os ângulos medem
a velocidade de enchimento do ventrículo esquerdo. Os traçados
foram analisados dando especial atenção à onda de enchinu-nio
ventricular e a esses ângulos.
Não achamos necessários corrigir este ângulo para a freqüência cardíaca, dado que períodos diastólicos mais curtos se fazem
as expensas da fase de diástase, não sendo o enchimento rápido
francamente influenciado pela freqüência. (75)
Estudo semelhante foi realizado por Benchimol e col. (9) cm
pacientes portadores de valvulopatia mitral de natureza reumática
e observaram haver estreita correlação entre as alterações sofridas
pelas ondas diastólicas e o tipo de lesão mitral existente,.

Em nossa série de pacientes normais o ângulo de enchimento
foi em torno de 30" (ir 5). Todos os 20 pacientes deste estudei
possuíam proeminente onda de enchimento rápido com âiu|iilo de
enchimento que variou de 32" a 15", sendo que H pacientes tinham
menos de 25". (figs. 33 e 34)
Acreditamos que estas características, isto é, onda de enchimento rápido proeminente com ângulo de enchimento agudo, esteja
na dependência do impacto do grande volume de sangue que retorna ao coração esquerdo contra a parede ventricular, da diminuição da tensão interfascicular das fibras rniocárdicas e do aumento da pressão de enchimento ventricular.
Digno de nota, pelo seu interesse, foi o resultado pós-operatório em casos de Persistência do Canal Arterial. Apesar de ser
pequeno o (número de casos analisados no pós-operatório é bem ilustrativo a identidade estreita que o cardiograma da ponta guarda
cem as alterações hemodinâmicas. Assim é que na Persistência do
Canal Arterial, em virtude da sobrecarga diastólica que esta cavidade está sujeita, há uma proeminente onda d eenchirnento rápido,
com ângulo de enchimento muito estreito ( f i g . 33). Cessado o
shunt e desaparecida a sobrecarga diastólica, há um alargamento
do ângulo de enchimento, que assi mse normaliza (fig. 33.)
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Com base na análise fonocardiográfica, correlacionada com
dados hemodinâmicos, de 105 casos de cardiopatias congênitas com
shunt esquerdo-direito, foi-nos possível apreciar a utilidade do
método para o estudo deste grupo de doentes, mostrando-se ser
de grande valor para o diagnóstico dos seguintes tópicos:
a)
b)
c)
d)
aórtica,
c)

presença do shunt
localização do shunt
magnitude do shunt
lesões associadas, em especial: estenose pulmonar, estenose
estenose mitral e insuficiência mitral
presença de hipertensão pulmonar.

Os elementos estetacústicos e fonocardiográficos de maior
importância para o diagnóstico da presença do shunt é o registro
de uma 3" bulha e de um sopro mesodiastólico de baixa freqüência,
com as características de um ruflar, localizado na ponta ou na porção inferior do bordo esternal esquerdo.
Nos casos d e C . I . A . e A . V . C . , a presença deste ruído está
relacionada com turbulência do sangue ao nível da válvula tricúspide. Naqueles pacientes com C . I . V . e P . C . A . , este ruído
está na dependência da passagem de um.i grande massa sangüínea através da válvula mitral.
Outro dado de importância é a presença de uma 2" bulha
desdobrada e por vezes acentuada. Este fato c bem evidenciado
nos pacientes de C . I . A . , A . V . C . e C . I . V . , entretanto, impossível de ser apreciado nos doentes de P. C. A. devido à incorporação pelas vibrações do sopro dos componentes aórtico e pulmonar da 2" bulha,
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Nos casos de C . I . A . , A . V . C . e C . I . V . , este desdobramento está na dependência, fundamentalmente, de uma duração
mais prolongada do tempo de ejeçãc do ventrículo direito tempo
este que está relacionado com o aumento do fluxo das cavidades
direitas do coração.
Quanto a localização do shunt, este poderá ser determinado
pelas características e localização do sopro sistólico nos casos de
C . I . A . , A . V . C . e C . I . V . e do sopro contínuo nos casos
de P. C. A.
Nos defeitos do septo auricular, o sopro é geralmente suave,
de média intensidade ( + + para -|—|—f-), protosistólico ou fusiforme, sendo bem audível sobre o foco pulmonar. Este sopro, na
grande maioria dos casos, se inicia logo após a l" bulha e termina
cerca de 0,04 seg antes do componente aórtico da 2'-' bulha. Nos
doentes de A. V. C., o sopro sistólico paraesternal é habitualmente
mais intenso ( + + +) e não raro acompanhado de seu frêmito
respectivo; em alguns casos esse sopro é também bem audível no
3" e 4" espaços intercostais à esquerda do esterno. Nesta condição
o referido sopro decorre não só do aumento do fluxo através da
válvula pulmonar, como também de uma Comunicação Interventricular alta.
Nos pacientes de C . I . V . , o sopro é mais intenso (4--f--|para + + + +). rude granuloso, sendo bem audível na região mesocardíaca, propagando-se para a direita do esterno, foco pulmonar e ponta. As suas vibrações iniciam-se com a l1'-' bulha, e terminam junto ao componente aórtico da 2" bulha, o qual se acha
completamente incorporado pelas vibrações do sopro.
Naqueles casos de P. C. A . , o sopro adquire a característica
de sopro contínuo, sistolo-diastólico, rude, intenso (+ + + para
+ -}-H—h) Dem audível na região infraclavicular esquerda, propagando-se para a região interescapular e axilar esquerda. As carao
terísticas deste sopro torna o diagnóstico desta condição bastante
fácil mesmo ao não especialista.
Não há uma correlação bastante estreita entre a magnitude do
shunt e as alterações fonocardiográficas, observadas em pacientes
com C . I . A . , A . V . C . e P . C . A . . Entretanto naqueles pacientes
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portadores de defeitos do septo ventricular, há uma correlação bastante significativa a qual pode ser evidenciada Dor uma análise
cuidadosa das características do sopre sistóiico, Assim é que na
C.I.V. com pequeno shunt esquerdo direito (grupo l-A) este
sopro é, em geral, de intensidade moderada (++ para + + + ) .
suave, constituído de vibrações de pequena amplitude e alta freqüência, holo ou protosistólico, iniciando-se com a !'•' bulha e terminando junto ao componente aórtico da 2" bulha, se o sopro for
holossistólico, ou cerca de 0,10 seg antes desse ruído se for protosistólico.
Na C . I . V . com grande shunt esquerdo-direito, porém com
pressão sistólica no ventrículo direito inferior a 60 mm/Hg, o
sopro é mais intenso (+ + + para + + + +)> rude, granuloso,
constituído de vibarções de grande e média amplitude, de média
freqüência, de aspecto fusiforme ou holosistólico que se inicia com
n l" bulha e termina junto ao componente aórtico da 2" bulha o
qual se acha freqüentemente incorporado pelas vibrações do sopro.
Além destas características apresentadas pelo sopro sistólico,
observamos ainda que 20 dos 23 pacientes de C . I . V . do grupo
l-B, apresentam um sopro mesodiastólico de baixa freqüência, encontrato em somente 2 pacientes do grupo l-A.
Nos 10 doentes ern que uma estenose pulmonar se acha associada ao defeito do septo auricular ou ventricular, os elementos
fonocardiográficos de maior interesse para c seu reconhecimento
são a presença de um sopro sistólico, intenso (-f--f—f- P a rf
+ + + + ) • rude, fusiforme, bem audível no foco pulmonar, com
uma 2." bulha amplamente desdobrada (0,05 seg.) com seu componente pulmonar bastante abafado, um estálido proto-sistõlico e uni
sopro mesodiastólico de ponta. Naqueles casos em que a estenose
pulmonar se associa a C . I . V . o sopro sistólico, quando registrado
na região mesocardíaca, perde por vezes o seu caráter fusiforme
e assume aspecto holossistólico ou em plateau.
A associação de estenose aórtica, que foi evidenciada em 2
casos de P. C. A . , se caracteriza pela presença de sopro sistólico,
fusiforme, rude, intenso (+ + + para + + + +) bem audível no
foco aórtico, propagando-se para a fúrcula esternal e carótidas.
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associado a sopro contínuo, sístolo-diastólico, bem audível na
região infraclavicular esquerda.
Em 2 dos nossos 38 casos de C . I . A . , tipo oítiutn sfcundum,
foi possível comprovar a existência de estenose mitral e em ambos
havia hipertensão pulmonar de média intensidade. As características auscultatórias desses casos compreendem: um sopro diastólico grave, de média intensidade, com grande acentuarão présistólica, uma l" bulha vibrante além de um sopro sistólico de fluxo
intenso (-)- + +) no f°co pulmonar acompanhado de 2'-' bulha intensa (+ + + ) • desdobrada com tempo de desdobramento de 0,02
seg. Nestes casos o que chama mais a f encáo é a intensidade do
sopro diastólico e a presença de sopro sistólico de base com aquela
intensidade na vigência de hipertensão da pequena circulação.
Todos os nossos casos de A . V . C . têm como lesão associada
uma insuficiência mitral que se caracteriza por sopro sistólico de
ponta, de alta tonalidade, em jorro, holossístólico, de intensidade
variável podendo em alguns casos ser mais intenso do que o sopro
paraesternal.
A presença de hipertensão pulmonar pode ser evidenciada pela
presença de um estalido protosistólico no foco pulmonar, que é mais
freqüente na C . I . A . , uma 2" bulha bastante acentuada, atenuando-se o desdobramento e podendo tornar-se única. O sopro diminui
muito de intensidade, podendo mesmo estar ausente, e surge com
freqüência um sopro protodiastólico, decrescente, de insuficiência
pulmonar,
Foi analisado o cardiograma apexiano de 20 pacientes, sendo
que 16 eram portadores de defeito do septo ventricular e 4 possuíam Persistência do Canal Arterial.
Todos os casos possuíam uma proeminente onde de enchimento rápido com ângulo de enchimento bastante estreito.
Para os que não estão familiarizados com o método foi feita
uma breve descrição do cardiograma normal.
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CONCUISION

On the basis of a phonocardiographic study oi 105 cases of
congenital heart disease with left to right shunt, the diagnosfc
importance of this method was demonstrated mainly in reference
Io fhe following itens:
a) The presence of a shunt
/>) Location of the stiunt
c) Magnitude of the shunt
d] Associated lesions such as: pulmonary stenosis, aortic stenosis, tnitral stenosis and mitral insufficiency
c) The presence of pulmonary hypertension.
The auscultatory and phonocardiographic itens of greatest
importance in the diagnosis of a shunt are: the recording of n
3rd heart sound and a middiastolic low frequency murmur with
the characteristics of a rumble at the apcx or at the lower part of
the left sternal border.
In cases of atrial septal defect and common atrioventricular
canal the presence of this m u r m u r is related to a turbulcnce of the
blood stream at the ]evel of the tricuspid valve, due to the incresead volume of blood reaching this valve. In cases of ventricular
septal defects and patent ductus arteríosus this murmur is due to
the passage, of the increaed blood volume across the mitral valve.
Another important item is the presence of a reduplicated and
occasionally accentuated 2nd heart sound. This is observed in cases
of atrial septal defect, common atrioventricular canal and ventricular septal defect, though it is not evident in cases of patent
ductus arteriosus due to the superimposed vibrations of the murmur
to the nortic and pulmonary conipomjnts of the 2nd sound.
—
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In cases o f A . S . D . , A . V . C . and V. S. D., this reduplication
is due fundamentally to a prolonged cluration of the ejection period
of the right ventrich. This is related to the increaseo' flow througrout the right heart chambers.
With reference to the location of the shunt, it can be deteimined by the characteristics and location of the sytolic murmur in
cases of A . S . D . , A . V . C . and V. S. D. and of the continuous
murmur in cases of P. D. A.
In A. S. D. there is usually a soft murmur of médium intensity (++ to + H - + ) , early systolic cr diamond-shaped, of maximum intensity after the first sound and ends 0.04 sec. before
the aortic component of the 2nd sound. In cases of A . V. C . , lluparasternol systolic murmur is usuaily of grea'; intensity (~j-+ •[-)
and often presents a typical thrill; in some cases this murmur is
also heard in the 3rd,4th intercostal space at the left sternal border.
This murmur is probably due to the increased flow across the pulmonary valve, as well as to the high ventricular septal defect.
In patients with V.S. D. the murmur is of great intensity
("l—l—\~ to +-|—1~+) harsh and well heard at the mid-sternal área
radiating to the right of the sternum, to the pulmonary área and
to the apex. The vibrations begin with the Ist sound and end at
the aortic component of the 2nd sound which is completely covered
by the vibrations of the murmur.
In cases of P. D. A. the murmur is continuous, sytolic and
diastolic, harsh, grade (-M—[- to +-|—p-+)- we'l heard at the
left infra-clavicular área, radiating to the interscapular and lett
axillary region. The characteristics of this murmur are diagnostic
even to the non-specialized physician.
There is no close correlation between the magnitude of the
shun-t and the phonocardiographic changes in cases of A . S . D . ,
A. V. C. and P. D. A . . However, in patients with V. S. D. there
is a significant correlation determined by careful analysis of the
systolic murmur. Thus, in patients with very small V. S. D. (group
l - A ) , the murmur is usually of moderate intensity, soft, with vibrations of low ampitude and high frequency, holo or protosystollc,
beginning withe the Ist heart soun-d. and ending at the aortic

component of the 2nd sound if the murmur is holosystolic, or 0.10
sec preceding this sound if the murmur is protosystolic.
In moderated-size V. S. D. (group l-B) the systolic murmui
is of great intensity ( + + + to + + + +) harsh, and consísting of
iarge and médium sized vibrations, diamond-shaped or holosystolic,
begining at the Irst sound and ending at the aortic component,
which is superimposed upon the vibrations of the murmur.
In addition to these characteristics of the systolics mi.rmur, 20
cf 23 patíents wlth V. 5. D. in group l-B exhibited a mid-diastolk:
low frequency murmur which cnly occured in two of our patient.s
in group l-À.
In 10 patients with pulmonary stenosis associated with V.S.lJ.
or A. S. D., the main diagnostic phonocarciiographi': feature were
the loud, harsh, diamond-shaped .systolic murmur ( + X + to
+ X+~t") at the pulmonary área, with a well marked splitting
of 2nd sound (0,05 scc.) and a faint pulmcnary component, an
early systolic snap and an apical middiastolic murmur. In instances
of V.S. D. associated with pulmonarv stenosis, the systolic
murmur at the m;d-sternal área is no longer diamond-shaped but
rather holosystolic of «plateau-shaped».
An associated aortic stenosis, which occurred in 2 cases of
P. D. A . , is characterized by a loud, harsh. grade (-(--(-+ to
-\--\—f-+) at the aortic área, radiating tD tli esternal notch and
to the carotid arteries, associated with a continuor, .systolic anel
diastolic murmur of maximum intensity at the left infra-claricular
área.
In 2 of our 38 cases of A . S . D . of the ostium secundum type,
the presence of mitral stenosis was demonstrated, and in these two
cases there was evidence of a moderate degree of pulmonary hypertension. The auscultatory findings included a diastolic murmur of
moderate intensity with harked pre-systoiic accentuation, a loud
l st sound, in addition to a grade -\—|—|- systolic murmur due to
increased flow at the pulmonary valve an-d a loud (H—h + ) split
2nd sound with 0.02 sec between both components. In these cases
the main features are the intensity of the diastolic murmur and the
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presence of a basal sytolic murmur of moderated intensity in the
presence of pulmonary hypertension.
Ali cases of A. V. C. were associated with mitral insufficiency
characteryzed by a loud apical systolic murmur which occasionally
is louder than the parasternal murmur.
The presence of pulmonary hypertension is suggested by the
early snap at the pulmonary área, which is commonly heard in
A . S . D . , a loud 2nd sound which is often single or only slightly
reduplicated. The murmur decreases considerably in intensitv anJ
may be absent. There is often an early decrescendo-type diastolic
murmur of pulmonary insufficiency.
An analyses of the apexcardiogram is madc in 20 cases, 16
with V.S.D. and 4 with P.D. A. Ali cases shows a rapid filling
wave and a very narrow filling angle. A description and nomenclature of the apexcardiogram is also included.
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A fonocardiografia evidenciou ser um método de grande valor para o estudo
das cardiopatias congênitas com shunt esqucrdo-direito, mostrando-se de grande
utilidade para o reconhecimento dos seguintes tópicos:
1)

Presença do shunt: Os elementos de maior importância para o diagnóstico da presença do shunf são: uma 3" bulha e um sopro mesodiastólico
de baixa freqüência bem audível na ponta e região mesocardíaca, e uma
2* bulha desdobrada e por vezes acentuada, bem audível sobre o foco
pulmonar.

2)

Localização do shunt: A localização do shunt poderá ser determinada
pelas características e localização do sopro sistólico nos casos de
C . I . A . , C . I . V . e A . V . C . , e pela presença de sopro contínuo nos
casos de P . C . A .

3)

Magnitude do shunt.
A magnitude do shunt só pode ser bem
avaliada nos pacientes portadores de defeito do septo ventricular, a
qual é inferida pelas características do sopro sistólico e pela presença
do sopro mesodiastólico, que estava habitualmente ausente naqueles
pacientes com C.I.V. muito pequena.

•4)

Lesões associadas: Em nossa série foi possível constatar a presença
das seguintes lesões: estenose mitral, estenose pulmonar, estenose aórtica e insuficiência mitral, todas elas tendo um padrão fonocardiográfico próprio.

5)

Presença de hipertensão pulmonar: A presença de hipertensão pulmonar
pode ser evidenciada pela presença de u;n estalido protosistólico no
foco pulmonar, uma 2' bulha bastante acentuada, habitualmente única,
e um sopro protodiastólico em decrescendo de insuficiência pulmonar.

Foi analisado o cardiograma apexiano de 20 pacientes, sendo que 16 eram
portadores de defeito do septo ventricular e 4 possuíam Persistência do Canal
Arterial.
Todos os casos possuíam uma proeminente onda de enchimento rápido com
ângulo de enchimento bastante estreito.
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SUMMARY

Phonocardiography is a valuable method for the study of congcnital heart
disease "with left to right shunt, and is particulary important for the recognition
of the following elements:
1)

The presence o} a shunt: The important diagnostic features are: a 3rd
heart sound and a low frequency mid-diastolic murmur heard at the
apex and at the mid-sternal arca in addition to a reduplicated and often
loud 2nd sound at the pulmonary área.

2)

Localisation of the shunt: This is recognized by the characteristics
and localization of systolic murmur in cases of A . S . D . , V.S.D. and
A.V.C., and by the presence of a continuous murmur in cases of
P.D.A.

3)

Magnitude of shunt: This can only be well evaluated in cases of
V . S . D . , which is inferred by the caracteristtcs of the systolic murmur
and by the presence of a mid-diastolic murmur. The latter is usually
nbsent in patients with small defects.

4)

Associated lesions: The following were observed in this series: mitral
stenosis, pulmonry stenosis, aortic stenosis, and mitral insufficiency,
ali of -which have a characteristic phonocardiographic pattern.

5)

Presence of pulmonary hypertension: This is recognized by an early
systolic snap at the pulmonary área, an accentuated and single 2nd
sound, and an early decrescendo murmur of pulmonary insufficiency.

An analyses of the apexcardiogram is made in 20 cases, 16 with V . S . D .
and 4 "with P . D . A . . Ali cases shows a rapid filling wave and a very
narrow filling angle.
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