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Pseudoaneurisma do Ventrículo
Esquerdo: Uma Rara Complicação de
Endocardite Infecciosa na Infância
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Introdução:
O pseudoaneurisma do ventrículo esquerdo é uma entidade rara, sobretudo na infância,
caracterizada por formação aneurismática com paredes compostas de tecido pericárdico e
ausência completa de fibras miocárdicas (presentes no aneurisma verdadeiro). O pseudoaneurisma pode evoluir para ruptura e morte, tornando essencial o diagnóstico precoce.
Objetivo:
Descrever uma rara complicação da endocardite infecciosa e o pseudoaneurisma do ventrículo esquerdo, assim como a orientação terapêutica.
Material e Método:
I.S.L, sexo feminino, 9 anos, portadora de insuficiência renal crônica, internou por edema
agudo de pulmão responsivo à hemodiálise. O ecocardiograma evidenciou grande imagem
cavitária na região póstero-lateral do ventrículo esquerdo, justa mitral, comunicante ao ventrículo, medindo 3,9 x 2,3 cm, com características de pseudoaneurisma. Há 4 meses, a paciente
havia tratado endocardite infecciosa com boa resposta clínica. A ressonância magnética (RM)
confirmou a imagem na parede livre do ventrículo esquerdo. Foi submetida à cirurgia, com
o preenchimento da cavidade aneurismática com BIOGLUE®, fechado colo com retalho
de pericárdio bovino e plastia da valva mitral. No pós-operatório observou-se o completo
fechamento do pseudoaneurisma. Atualmente, encontra-se assintomática.
Resultados:
O ecocardiograma pode demonstrar as características de pseudoaneurisma; porém, é importante a diferenciação com o aneurisma verdadeiro, sendo difícil quando se localiza em região
posterior do coração. A RM também contribui para o diagnóstico, caracterizando, inclusive,
as formações localizadas mais posteriormente; portanto, é indicada nesses casos apesar do
alto custo e da baixa acessibilidade.
Conclusão
Ressalta-se a importância do diagnóstico precoce do pseudoaneurisma do ventrículo esquerdo
por meio de exames de imagens como o ecocardiograma e a ressonância magnética cardíaca.
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