
PSEUDOANEURISMA DO VENTRICULO ESQUERDO, ENTIDADE COM 
MANIFESTAÇÕES EXTRACARDIACAS DE RESOLUÇÃO CIRÚRGICA  

DORA LILIANA CAMPO MORALES, JOAQUIM HENRIQUE SOUZA AGUIAR 
COUTINHO, GUSTAVO KIKUTA, RODRIGO LUIZ ROCHA CARDOSO, ZELY 
SANT ANNA MAROTTI ALMEIDA, JULIO ANIBAL TABLADA, LETICIA LEAL 
LESSA, HENRIQUE MADUREIRA DA ROCHA COUTINHO e JOAO CARLOS 
JAZBIK 

universidade estadual do rio de janeiro, Rio de Janeiro, RJ, BRASIL - hospital 
universitario pedro ernesto, Rio de Janeiro, RJ, BRASIL. 
INTRODUÇÃO 
O pseudoaneurisma ventricular esquerdo (PVE) é resultado da ruptura da 
parede livre do ventrículo contida por aderências ao pericárdio, tecido 
cicatricial e, ou, coágulos. Este distúrbio raro é potencialmente fatal pelo risco 
considerável de ruptura evoluindo a óbito em 30-40% dos casos. Está 
estatisticamente mais associado ao Infarto Agudo do Miocárdio, chegando a 
representar 55% dos casos totais, porém em alguns casos pode manifestar 
sintomas parecidos a quadro infeccioso respiratório fazendo o um diagnóstico 
tardio o provocando uma intervenção tardia, aumentando o risco do desfecho 
cirúrgico.   
RELATO DE CASO 
Paciente N.M.H.F. 65 anos, negra, HAS, DM 2, DRC sofreu IAMSST tratada 
clinicamente em UPA recebeu alta por apresentar tosse e dispneia.Após 6 
meses, apresentou novamente angina, procura o PS , ECG onda T negativa 
em V5 e V6 , troponina negativa. Cate: Descendente anterior (DA) 80% terço 
médio, Mg 90% e DP 90%; angioplastia de Mg realizada com sucesso. 
Ecocardiograma: presença de volumoso pseudoaneurisma na parede lateral 
medindo 4,7 cm x 3,85cm e colo de 2,25cm, com presença de fluxo em seu 
interior com trombo na parede inferior com alguns componentes móveis. FE 
40% átrio esquerdo aumentado e acinesia da parede lateral. Com leucocitose 
e desvio de linha branca. Queixa de persistência da tosse e T: 38,0, Rx com 
derrame pleural esquerdo recebe aminopecilina por 7 dias. Apesar do uso de 
antibiótico, o derrame pleural piorou progressivamente, optado por drenagem 
de tórax de liquido sero-hematico; com evidencia de novo derrame pleural em 
menos de 6h, anemia e dor torácica é interpretado pela equipe clinica como 
rompimento de pseudoaneurisma e acionada a equipe de cirurgia cardíaca; 
dá entrada no centro cirúrgico mantendo cifras pressóricas a custas de 
norepinefrina 0.5mcg/kg/min e com Hb 7,0. Recebeu anestesia geral; entrou 
em circulação extracorpórea, achado pseudoaneurisma roto aderido a pleura 
esquerda e drenando a pleura ipsilateral. Feita correção primaria com sutura 
continua da parede do ventrículo roto e revascularização da DA, tolerando a 
saída de CEC, tolerou pos operatorio em unidade fechada e extubação após 
3 dias da cirurgia. 
CONCLUSÃO 
O PVE é uma das complicacoes mecanicas do infarto, pode apresentar 
sintomas e manifestacoes extracardiacas que podem desviar a conduta 
médica. O tratamento é cirurgico para a resolucao em 100% dos casos, a 
pesar de raro, é importante conhecer o defeito e o manejo ao que deve ser 
submetido. 

 


