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Resumo  

1. Introdução 

A Miocardite é um processo inflamatório que abrange o músculo cardíaco, sendo de 

difícil diagnóstico pela clínica inespecífica e pela escassa informação obtida por exames 

complementares de diagnóstico realizados numa primeira abordagem.  

A Ressonância Magnética Cardíaca (RMC) apresenta um potencial considerável para 

ser reconhecido como exame gold-standart para o diagnóstico não invasivo e follow-up 

dos casos identificados, visto que possibilita a caracterização morfofuncional e tissular a 

nível cardíaco ao longo do curso clínico. 

2. Objectivos 

Os objectivos traçados para o presente estudo foram: 

• Caracterização do espectro de alterações diagnosticadas na RMC ao longo do 

curso da patologia. 

• Comparar os resultados obtidos na RMC com os restantes exames 

complementares de diagnóstico. 

• Identificar as diferenças das características na RMC entre um grupo de 

doentes com Miocardite Aguda e Sequelas de Miocardites. 

3. Metodologia 

Foram estudados 21 doentes: 10 do grupo A (9 do género masculino, 30 ± 15 anos) 

correspondente aos doentes com Miocardite Aguda e 11 do grupo B (9 do género 

masculino, 45 ± 16 anos) referente aos doentes com diagnóstico de Sequela de 

Miocardite. A população em estudo realizou RMC num aparelho Siemens Symphony 
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Maestro Class 1,5T, nos Hospitais da Universidade de Coimbra, entre 1 de Junho de 

2006 e 17 de Novembro de 2011. 

Efectuou-se um estudo descritivo e analítico das variáveis demográficas, clínicas, 

laboratoriais e imagiológicas da amostra selecionada.  

Posteriormente foram comparados os resultados obtidos na RMC ao longo do curso 

da doença e ainda relativamente aos restantes exames complementares de diagnóstico. 

4. Resultados 

No grupo A, identificaram-se lesões focais em T2 em 50%, aumento da relação T2 

em 50% e focos de Realce Tardio a nível subepicárdico em 100% dos casos. 

 No caso de Sequelas de Miocardites (grupo B) identificaram-se focos de Realce 

Tardio em 100% de casos na ausência de alterações no Realce Precoce e na ponderação 

T2.  

Em ambas as situações, os segmentos mais atingidos foram os inferolaterais, no 

entanto a diversidade de segmentos afectados é menor nas Sequelas de Miocardite. 

Registou-se uma diferença significativa no volume telediastólico do ventrículo esquerdo 

(p=0,041) avaliado na RMC, sendo o valor superior nas Sequelas de Miocardite.  

Para além disto, verificou-se a existência de uma relação entre a Mioglobina e o 

número de segmentos afectados na RMC em fase aguda (p=0,010). 

Da comparação entre RMC e o Electrocardiograma conclui-se a existência de 

concordância relativamente às regiões cardíacas afectadas. 

5. Conclusão 

O Realce Tardio subepicardico é constante em doentes com Miocardite, sendo mais 

extenso na fase aguda. Os segmentos mais afectados são inferolaterais em territórios 

não vasculares. Na Miocardite Aguda, existe uma relação entre o número de segmentos 
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atingidos e a Mioglobina. O volume telediastólico do ventrículo esquerdo é maior no 

grupo de doentes com Sequelas de Miocardite do que no grupo de doentes com 

Miocardite Aguda, o que pode dever-se ao facto de a Miocardite ser uma causa de 

Miocardiopatia Dilatada.  

A RMC facilita a diferenciação entre os doentes com Miocardite Aguda e com 

Sequelas desta patologia. 



MIOCARDITES – CONTRIBUTO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CARDÍACA NA SUA CARACTERIZAÇÃO
 

Ana Margarida Pinho 4
 

Palavras-Chave 

Miocardite; Ressonância Magnética Cardíaca; Realce Tardio.  



MIOCARDITES – CONTRIBUTO DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CARDÍACA NA SUA CARACTERIZAÇÃO
 

Ana Margarida Pinho 5
 

Abstract 

1. Introduction 

The Myocarditis is an inflammatory process of the myocardial tissue, with a difficult 

diagnosis due the nonspecific symptoms and the lack of information from the medical 

exams performed on the first place. 

Cardiac Magnetic Resonance (CMR) has the potential to be the gold-standard for 

noninvasive diagnosis and follow-up of patients, since it allows morphofunctional and 

tissue characterization during the clinical course. 

2. Objectives 

The main goals of this study were: 

• Characterization the spectrum of the Myocarditis-related injuries diagnosed 

on CMR, over disease’s course. 

• Compare the results obtained in the CMR with others diagnostic tests. 

• Describe the differences observed on CMR between a group of patients with 

acute Myocarditis and the scars from this affection. 

3. Methods 

It was studied 21 patients: 10 from group A (9 males, age 30 ± 15 years) with acute 

Myocarditis and 11 patients from group B (9 males, age 45 ± 16 years) with scars from 

the disease. This population had performed CMR studies in a 1,5T Siemens Symphony 

Maestro Class at Hospitais da Universidade de Coimbra, between 1st June 2006 and 17th 

November 2011. 

After data collection, it was performed a descriptive and analytical study of 

demographic, clinical, laboratory and imaging characteristics of the selected sample. 
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Subsequently, we compared the results obtained in the CMR over the disease’s 

course and also the possible correlations with the others diagnostic tests. 

4. Results 

In group A, T2 focal lesions were identified in 50%, T2 ratio was increased 50%, and 

subepicardial lesions at late enhancement were present at 100% of the cases. 

In healed Myocarditis (group B), subepicardial lesions at late enhancement were 

present at 100% of the cases, in the absence of changes on early enhancement and T2-

weighted images. 

In both situations, the most affected segments were the inferolateral ones, however 

there was less diversity of the affected segments on the scars from the acute event. A 

significant difference in end-diastolic volume (p = 0,041) assessed in CMR was 

observed, which was larger in scars than in Acute Myocarditis.  

In this study it was founded a relation between myoglobin and the number of 

involved segments on CMR in the acute phase (p=0,010). 

The comparison between CMR and Electrocardiogram demonstrated a concordance 

between the affected areas. 

5. Conclusions 

Subepicardial lesions at late enhancement are a constant along the course of the 

Myocarditis, although they are larger in acute phase. The most affected segments are the 

inferolateral ones on non-vascular territories. In Acute Myocarditis, there is a relation 

between myoglobin and the number of involved segments on CMR. The increased end-

diastolic volume observed on the group of patients with scars from the acute event, may 

be related with myocarditis leading to Dilated Cardiomyopathy. 

The CMR is useful to differentiate acute from healed Myocarditis.
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Introdução 

Miocardite é uma entidade nosológica caracterizada por um processo inflamatório do 

tecido miocárdico. Segundo os Critérios de Dallas publicados por Aretz et al. (1987), 

foi estabelecido uma definição histopatológica para esta patologia que pressupõe uma 

infiltração linfocitária do tecido miocárdico, associada a lesão ou necrose dos miócitos 

de causa não isquémica. Apesar da sua inefutável utilidade durante anos, estes critérios 

encontram-se obsoletos por ausência de valor prognóstico, falta de sensibilidade e 

variabilidade interoperador, de acordo com Baughman (2006). 

As causas de Miocardites são diversas, podendo estar associadas a agentes 

infecciosos, físicos e farmacológicos assim como distúrbios auto-imunes que interagem 

com factores genéticos e ambientais (Caforio et al. 1997). Os vírus cardiotrópicos são os 

responsáveis major, apesar de 50% dos casos permanecerem idiopáticos. 

A incidência de Miocardite é subestimada devido a uma clínica subtil marcada por 

sintomatologia sistémica e por baixa suspeita por parte do clínico. Atinge 

preferencialmente doentes jovens, associada a uma maior susceptibilidade masculina 

(Caforio et al. 2007). 

Lieberman et al. (1991) classificou as Miocardites, segundo a evolução clínica, em 

fulminante, aguda, crónica activa e persistente. A apresentação clínica é heterogénea, 

reflectindo a área de atingimento do miocárdio que poderá ser focal ou difusa.  

O espectro clínico é variável e de gravidade díspar, desde doentes assintomáticos até 

morte súbita cardíaca. Num estádio precoce a sintomatologia é inespecífica, sendo que 

segundo Bowles et al. (2003) 50% dos casos apresentam-se com um Síndrome Febril. 

Subsequentemente, os sintomas mais frequentes são dor pré-cordial, palpitações com 

origem em arritmias supra-ventriculares ou ventriculares e dispneia por insuficiência 

cardíaca aguda.  
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A primeira abordagem do doente pressupõe uma cuidada anamnese e realização de 

exame objectivo, avaliação dos Parâmetros Inflamatórios, Enzimas Cardíacas, 

Electrocardiograma e Ecocardiograma. Estes exames permitem aumentar a suspeita 

clínica, contudo não existem alterações patognomónicas. O Ecocardiograma é um 

exame imagiológico de vital importância na avaliação de derrame pericárdico e da 

disfunção cardíaca que condiciona o prognóstico (Imazio et al. 2008).  

O gold standart no diagnóstico é a Biópsia Endomiocárdica que permite a colheita de 

tecidos para estudo histopatológico e a execução de um diagnóstico definitivo. No 

entanto, na prática clínica este procedimento invasivo é cada vez menos utilizado nas 

Miocardites Agudas de baixo risco devido aos riscos inerentes, como perfuração 

cardíaca com tamponamento e ainda devido há dificuldade de obtenção de uma amostra 

com alterações compatíveis com esta entidade (Cooper et al. 2007). 

A Ressonância Magnética Cardíaca (RMC) tem-se revelado o exame imagiológico 

não invasivo standart, que permite um estudo completo cardíaco com avaliação das 

características morfofuncionais e tissulares que variam segundo a fase do processo 

inflamatório. Friedrich et al. (2009) propôs os Critérios de Lake Loise para o 

diagnóstico de uma Miocardite Aguda com base na visualização de edema na 

ponderação T2, hiperémia no Realce Precoce e necrose ou fibrose no Realce Tardio. 

Para além de contribuir para o diagnóstico da patologia, auxilia no estabelecimento do 

prognóstico em complementaridade com a informação clínica e laboratorial, aumenta a 

sensibilidade dos procedimentos invasivos e facilita o follow-up da situação aguda. 

O diagnóstico de Sequelas de Miocardite são achados ocasionais em RMC realizadas 

para estudo de outras intercorrências a nível cardíaco, sendo que as lesões irreversíveis 

são detectadas através do Realce Tardio associado à ausência de alterações nas restantes 
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ponderações em que se identificam alterações referentes ao processo inflamatório activo 

(Zagrosek et al. 2009). 

O objectivo deste trabalho é demonstrar o contributo da RMC para o estabelecimento 

diagnóstico das Miocardites, caracterizando as principais alterações evidenciadas ao 

longo do curso da doença. 
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Materiais e Métodos 

1. Desenho do estudo 

O desenho do estudo elaborado é observacional, visto não existir manipulação ou 

intervenção directa sobre os casos clínicos incluídos, limitando-se à observação destes e 

estudo das suas características.    

Os dados foram recolhidos num único momento e representam um corte transversal 

das características da população em estudo, pelo que se trata de um estudo transversal. 

Por outro lado, trata-se de uma estudo descritivo e analítico por se proceder à 

descrição das variáveis e identificação de relações entre estas, com o intuito último de 

estabelecer relações de causalidade. 

2. Definição da população alvo 

a) Definição conceptual 

Doentes seguidos nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), com 

diagnóstico de Miocardite ou com Sequelas de Miocardite na RMC. 

b) Definição Operacional 

Doentes com Miocardite Aguda identificados pela clínica, Parâmetros Inflamatórios/ 

Enzimiologia Cardíaca aumentada, lesões características na RMC em fase aguda.  

Doentes seguidos em consulta de Cardiologia com indicação para realização de 

RMC, na qual foram detectadas lesões compatíveis com Sequelas de Miocardite. 

c) Delimitação do domínio de investigação 

Serviço de Imagiologia e Cardiologia dos HUC. 
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d) Colheita de informação 

Os dados são referentes a doentes que realizaram RMC no Serviço de Imagiologia 

dos HUC, entre 1 de Junho de 2006 e 17 de Novembro de 2011. 

3. Amostragem 

A amostra foi elaborada inicialmente com base na análise de dados das RMC nos 

HUC no período supra-mencionado. A população primária é constituída por um total de 

30 doentes que, segundo a RMC, apresentavam características de Miocardite Aguda ou 

Sequelas de Miocardite. 

Foram excluídos primeiramente 7 doentes por indisponibilidade do processo clínico 

e posteriormente 2 doentes por após recolha de informação clínica se concluir a 

existência de uma Pericardite Constritiva e não da patologia em estudo. 

4. Procedimentos 

A amostra em estudo foi dividida em dois grupos: A e B. O grupo A é referente aos 

doentes com Miocardite Aguda e o grupo B corresponde aos doentes com Sequelas de 

Miocardite.  

Com base na amostra selecionada foram recolhidos dados dos processos clínicos, 

incluindo informações demográficas, registos clínicos dos episódios agudos e de 

consultas de seguimento e resultados dos exames complementares de diagnóstico, 

nomeadamente estudos analíticos, ECG/ Holter, Ecocardiograma, Angiografia, Biópsia 

Endomiocárdica e RMC. 

a) RMC 

As imagens de RMC foram obtidas recorrendo-se ao aparelho Siemens Symphony 

Maestro Class 1,5T. 
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Em todos os exames realizados foi efectuada uma avaliação funcional através da 

sequência Steady-state free precession (SSFP) (TE=1,5 ms; TR= 43,26 ms; Espessura 

de corte= 6 mm; Ângulo de báscula= 80º; Matriz= 192x192) com o ciclo cardíaco 

compartimentado em 30.  

O estudo morfológico foi efectuado através de sequências Turbo Spin Echo (TSE) 

ponderadas em T1 (TE=7,5 ms; TR= 700 ms; Espessura de corte= 6 mm; Ângulo de 

báscula= 180º; Matriz= 256x125) e T2 (TE=46 ms; TR= 800 ms; Espessura de corte= 5 

mm; Ângulo de báscula= 180º; Matriz= 256x157).  

As imagens de Realce Precoce foram obtidas imediatamente após a administração 

endovenosa de contraste (Quelato de Gadolíneo) a uma dose de 0,1 mmol/kg e durante 

3 a 4 minutos.  

Por outro lado, as imagens do Realce Tardio foram obtidas 10 minutos após a 

administração de outra dose de 0,1mmol/kg de contraste ou nos casos em que não foi 

avaliado o Realce Precoce, 10 minutos após a administração endovenosa de contraste 

numa dose de 0,2 mmol/kg. A sequência utlizada foi Phase Sensitive Inversion 

Recovery (PSIR) (TE= 1,44 ms; TR= 250 ms; Espessura de corte= 8 mm; Ângulo de 

báscula= 45º; Matriz= 256x167). 

 O protocolo utilizado foi similar nos dois grupos (A e B).   

5. Análise Estatística 

Os dados recolhidos foram analisados através do programa estatísticos SPSS® 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 20.0. 

A apresentação da análise estatística das variáveis em estudo foi efectuada atendendo 

à sua divisão em quantitativa e qualitativa. Para o efeito recorreu-se ao cálculo da 

média, desvio-padrão para variáveis quantitativas e frequência absoluta e percentagem 

para as variáveis qualitativas. 
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O estudo da normalidade de uma variável foi efectuado recorrendo ao Teste de 

Shapiro-Wilk, visto a amostra ser inferior a 30 doentes. Fazendo uso dos resultados 

obtidos no teste acima mencionado foram aplicados Testes Paramétricos para valores de 

p superiores a 0,05 e para valores inferiores recorreram-se a Testes Não Paramétricos. 

Para comparação dos valores médios de cada variável, foram aplicados os Testes T 

de Student para amostras emparelhadas ou Wilcoxon nos seguintes casos: 

• Comparação dos parâmetros avaliados nas RMC realizadas na fase aguda e 

após um mês de uma Miocardite; 

• Comparação dos parâmetros avaliados nas RMC nos doentes com Miocardite 

Aguda e Sequelas de Miocardite. 

Com o intuito de avaliar eventuais correlações entre as variáveis, foram aplicados os 

Testes de Spearman ou de Pearson para estudo da: 

• Correlação entre os parâmetros avaliados na RMC realizada na fase aguda, 

após um mês e nos casos de Sequelas de Miocardite;  

• Correlações entre os parâmetros analíticos e valores da RMC (relação T2, 

fracção de ejecção do ventrículo esquerdo e número de segmentos afectados) 

na Miocardite Aguda. 

A hipótese nula foi estabelecida como sendo referente à ausência de associação entre 

as variáveis em estudo, pelo que valores de p inferiores a 0,05 foram considerados como 

evidência estatística para a rejeição da hipótese nula. 
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Resultados 

Os resultados expostos são divididos em três secções: 1) Miocardites Agudas, 2) 

Sequelas de Miocardites e 3) Comparação entre Miocardite Aguda e Sequelas de 

Miocardite. 

1. Miocardites Agudas 

a)  Caracterização da Amostra 

A amostra em estudo pertence ao grupo A e é composta por 10 doentes com 

Miocardite em fase aguda. Na Tabela I são expostos dados demográficos e clínicos da 

população em estudo, evidenciando uma predominância da patologia no género 

masculino em idades jovens.  

Tabela I – Dados Demográficos e Clínicos da população em estudo 

 Valor médio ± 
DP Mínimo Máximo 

Género Masculino 9/10 (90%)   

Idade  30 ± 15 15 59 

Dor Pré-Cordial 9/10 (90%)   

Antecedentes Infecciosos recentes   6/10 (60%)   

Temperatura Corporal  37,0 ± 1,0 36,0 38,6 

Evolução Clínica com  

Insuficiência Cardíaca Classe IV NYHA 
1/10 (10%)   

 

b)  Exames Complementares de Diagnóstico  

Para estudo da patologia em curso, todos os doentes da amostra realizaram análises 

sanguíneas, de onde se destacam os Parâmetros Inflamatórios e Enzimologia Cardíaca. 
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Tabela II – Parâmetros Analíticos avaliados em fase aguda da Miocardite 

 Valor Médio ± 
DP 

Mínimo Máximo Valores de 
Referência 

Leucócitos (x109/L) 10,5 ± 5,5 5,1 22,6 4-11 

PCR (mg/L) 8,3 ± 9,3 0,2 26,3 <5 

CK (U/L) 428 ± 512 42 1605 15-130 

CK-MB (mg/L) 28,1 ± 40,5 0,1 123,3 0-5 

Mioglobina (mg/L) 177 ± 202 51 595 28-72 

Troponina I (ng/mL) 7,7 ± 11,10 0,01 33,4 <0,20 

Analisando a Tabela II verifica-se que os valores médios dos parâmetros analíticos 

encontram-se aumentados na fase aguda da Miocardite, com excepção dos leucócitos 

que se apresentam aumentados apenas em dois casos clínicos. 

Para além do estudo analítico todos os doentes realizaram um Electrocardiograma 

(ECG) e Ecocardiograma para estudo cardíaco. Através da leitura da Tabela III, 

verifica-se que em 40% dos casos o ECG é normal e em 30% dos casos existe uma 

elevação do segmento ST. As derivações do ECG em que ocorrem as alterações mais 

frequentemente são as inferiores e anteriores.  

Tabela III – Achados no ECG realizado em fase aguda da Miocardite 

Evidências Percentagem de 
casos 

Derivações 
alteradas no ECG 

Percentagem de 
casos 

Normal 4/10 (40%) Inferiores 4/6 (67%) 

Supra ST 3/10 (30%) Anteriores 3/6 (50%) 

Infra ST 2/10 (20%) Laterais 2/6 (33,3%) 

Ondas T espiculadas 1/10 (10%) Difuso 1/6 (16,6%) 

Pelo estudo Ecocardiográfico detectou-se derrame pericárdico em 20% dos casos. O 

Septo Interventricular (SIV) e Parede Posterior do Ventrículo Esquerdo (PPVE) 

demonstraram valores da espessura da parede ventricular aumentados em 40% e 20% 
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dos casos respectivamente. Relativamente à Fracção de Ejecção do Ventrículo Esquerdo 

(FEVE) constata-se uma diminuição em 50% dos casos (Tabela IV).  

Tabela IV – Achados encontrados no Ecocardiograma em fase aguda da Miocardite 

 
Valor Médio ± DP Valor Mínimo Valor Máximo 

Derrame Pericárdico 2/10 (20%)   

SIV (mm) 9,0 ± 2,1 7 13 

PPVE (mm) 8,3 ± 1,9 7 13 

FEVE (%) 53,0 ± 9,3 38 67 

O Cateterismo cardíaco foi realizado em três doentes da amostra, sendo que nenhum 

apresentava lesões nas coronárias.  

Apenas um doente foi sujeito a Biópsia Endomiocárdica, tendo sido visualizado um 

infiltrado inflamatório difuso, no entanto sem identificação do agente causal.  

A RMC foi realizada em fase aguda da Miocardite e após um e seis meses em 

respectivamente dez, seis e dois doentes. Em fase aguda a RMC foi realizada em 7,9 ± 

2,8 dias após o início da sintomatologia.  

Em 50% dos casos a RMC detectou alterações segmentares da contractibilidade do 

ventrículo esquerdo, traduzida por hipocinesia localizada. O derrame pericárdico foi 

reconhecido em 20% dos casos, tendo este sido identificado previamente por 

Ecocardiograma. O Volume Telediastolico do Ventrículo Esquerdo (VTDVE) e a 

Massa do Miocárdio do ventrículo esquerdo podem ser relacionados com as alterações 

morfológicas cardíacas, referidas na Tabela V. 

Para estudo das alterações tissulares é realizado o estudo através das imagens obtidas 

na ponderação T2, Realce Precoce e Realce Tardio. 
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Durante a execução da RMC foi identificado um aumento do sinal em T2 (Figura 1) 

compatível com edema intersticial em 5/10 (50%) dos casos na fase aguda, 1/10 (10%) 

após um mês e em nenhum caso após seis meses.  

 

 

 

 

 

 

 

Na RMC realizada em fase aguda foi calculada a relação T2 entre o músculo 

esquelético e cardíaco, sendo que em 50% dos casos se observaram valores superiores a 

1,9.  

A relação entre músculo esquelético e cardíaco visualizada no Realce Precoce 

(Figura 2) foi avaliada em 3 casos e constatou-se um valor superior a 4 em um caso.   

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Sequência TSE T1 no eixo curto a) antes da administração do contraste b) após administração 

do contraste: Hipersinal difuso das paredes do ventrículo esquerdo  

Figura 1 - Sequência TSE T2 com fat sat no eixo longo (incidência 4 Câmaras): Hipersinal difuso das

paredes do ventrículo esquerdo  
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O Realce Tardio (Figura 3) estava presente a nível subepicárdico em todos os casos 

em que a RMC foi realizada, tanto em fase aguda como nos períodos subsequentes. 

Na Tabela V são apresentados os parâmetros obtidos durante a realização das RMC 

nos diversos períodos de acompanhamento dos doentes. 

Tabela V – Parâmetros avaliados nas RMC  

 Fase Aguda Após 1 Mês Após 6 Meses 

 Valor 
Médio ± 

DP 
Mínimo Máximo 

Valor 
Médio ± 

DP 
Mínimo Máximo 

Valor 
Médio ± 

DP 
Mínimo Máximo 

VTDVE 
(mL) 158,2±37,3 85 202 164,5±38,8 88 194 179,5±24,7 162 197 

Massa 
Miocárdio 
do VE (g) 

155,3±31,5 120 204 144,8±17,4 129 178 152,0±11,3 144 160 

FEVE (%) 61,0±7,3 48 68 57,0±6,4 46 65 62,5±0,7 62 63 

Relação T2 1,8±0,3 1,4 2,3 1,6±0,3 1,3 2,0 - - - 

Número de 
segmentos 
afectados 

5,1±3,7 1 14 3,8±3,6 1 10 2,0 ± 1,4 1 3 

 

Figura 3 - Sequência  IR-PSIR a) eixo longo incidência 4 Câmaras b) eixo curto: Realce Tardio subepicardico

na parede lateral e septal do ventrículo esquerdo 



 
RESULTADOS

 

Ana Margarida Pinho 20
 

O VTDVE encontra-se aumentado num caso clínico em fase aguda, tendo diminuído 

de 202 mL para 172 mL na RMC realizada um mês após a Miocardite Aguda. A Massa 

do Miocárdio do ventrículo esquerdo apresentou-se normal em todas as RMC realizadas 

na amostra. Relativamente à FEVE avaliada por RMC, encontrou-se diminuída em 30% 

dos casos em fase aguda, tendo voltando à normalidade na RMC realizada após um mês 

em 67% dos casos. Somente num caso clínico houve diminuição da FEVE de 51% para 

46% após um mês, tendo o doente sido sujeito a transplante cardíaco. O número de 

segmentos afectados na RMC foi avaliado em todos os casos clínicos, oscilando entre 1 

e 14.  

Na Figura 4 é apresentada a percentagem de segmentos afectados na RMC em fase 

aguda, com base na segmentação proposta por Cerqueira et al. (2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Percentagem de atingimento de cada segmento na RMC realizada em fase aguda 

Legenda dos segmentos: 1–basal anterior, 2-basal anteroseptal, 3-basal inferoseptal, 4-basal inferior, 5-basal
inferolateral, 6-basal anterolateral, 7-médio anterior, 8-médio anterosepral, 9-médio inferoseptal, 10-médio
inferior, 11-médio inferolateral, 12-médio anterolateral, 13-apical anterior, 14-apical septal, 15-apical inferior,
16-apical lateral, 17-apéx. 
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Verifica-se que os segmentos mais afectados nas RMC em fase aguda da Miocardite 

são os segmentos basal e médio inferolaterais, ao passo que nas RMC subsequentes se 

evidencia o segmento basal inferolateral.  

Nas RMC realizadas após um e seis meses constata-se uma diminuição dos 

segmentos atingidos em 60% e manutenção em 40% dos casos. 

c)  Comparação dos valores avaliados na RMC na fase aguda da Miocardite e 

após um e seis meses 

De modo a comparar os valores do VTDVE, Massa do Miocárdio do ventrículo 

esquerdo, FEVE e número de segmentos afectados nas RMC realizadas na fase aguda e 

após um mês do evento agudo aplicou-se o Teste T de Student para amostras 

emparelhadas ou o Teste de Wilcoxon.  

Tabela VI – Comparação dos valores médios dos parâmetros avaliados na RMC em fase aguda da 

Miocardite e após um mês 

Parâmetro da RMC em estudo  Valor de p 

VTDVE  p=0,528 

Massa do Miocárdio do Ventrículo esquerdo p=0,205 

FEVE p=0,249 

Número de segmentos afectados p=0,109 

 

Verificou-se que todos os valores de p eram superiores a 0,05, pelo que a diferença 

das médias dos parâmetros avaliados não era significativa (Tabela VI). 

Não foi possível elaborar um estudo comparativo relativo aos valores obtidos 

passados seis meses do evento agudo, pelo diminuto número de casos que executaram 

RMC.  
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d)  Correlação dos parâmetros avaliados na RMC 

Para estudo da correlação dos parâmetros avaliados na RMC realizada na fase aguda 

e após um mês utilizou-se o Teste de Spearman ou o Teste de Pearson (Tabela VII).  

Tabela VII – Correlação entre os parâmetros avaliados na RMC na fase aguda da Miocardite e após 1 mês 

 RMC em fase aguda RMC após 1 Mês 

 Valor de p Valor de p 

VTDVE – FEVE p=0,298 p=0,623 

VTDVE – Número de segmentos 
afectados p=0,487 p=0,219 

FEVE – Número de segmentos 
afectados p=0,837 p=0,553 

Não foi encontrada qualquer correlação entre os diversos parâmetros avaliados na 

RMC em fase aguda da Miocardite, uma vez que os valores de p são superiores a 0,05.  

e) Correlação entre Parâmetros analíticos e RMC 

Para estudo de possíveis correlações entre os parâmetros analíticos e valores da RMC 

(relação T2, FEVE e número de segmentos afectados) aplicou-se o Teste de Pearson ou 

o Teste de Spearman (Tabela VIII).  

Tabela VIII – Correlação entre os parâmetros analíticos e RMC 

 Relação T2 FEVE Número de segmentos afectados 

 Valor de p Valor de p Valor de p 

Leucócitos p=0,101 p=0,544 p=0,905 

PCR p=0,320 p=0,789 p=0,932 

CK p=0,671 p=0,283 p=0,202 

CK-MB p=0,709 p=0,532 p=0,080 

Mioglobina p=0,124 p=0,702 p=0,010 

Troponina I p=0,671 p=0,455 p=0,058 



 
RESULTADOS

 

Ana Margarida Pinho 23
 

Existe uma correlação entre o valor da Mioglobina e o número de segmentos 

afectados na RMC, sendo o coeficiente de correlação de 0,873 (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1 – Correlação entre o valor da Mioglobina e o número de segmentos afectados na RMC em fase 

aguda de Miocardite 

f) Correlação entre as derivações afectadas no ECG e segmentos da RMC com 

evidência de Miocardite 

Para estudo desta relação utilizaram-se os dados referentes aos doentes que 

apresentaram alterações no traçado do ECG em fase aguda e em que o número de 

segmentos atingidos na RMC foi contabilizado, obtendo-se um total de 6 casos.  

Tabela IX – Derivações do ECG com alterações em fase aguda de Miocardite 

Derivações alterada no ECG Percentagem de casos 

Anteriores 3/6 (50%) 

Inferiores 5/6 (83%) 

Laterais 2/6 (33%) 

Difuso 1/6 (17%) 
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Analisando a Tabela IX, constata-se um atingimento preferencial das derivações 

anteriores, inferiores e laterais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os segmentos mais atingidos na RMC na fase aguda dos doentes que realizam RMC 

são o 5, 6, 11 e 12, isto é os inferolaterais e anterolaterais. 

Pode-se constatar da análise da Tabela IX e Figura 5 que os resultados são 

concordantes entre as derivações com alterações no ECG e segmentos afectados na 

RMC.  

De realçar que em 4 casos clínicos não se registaram alterações no ECG, apesar de 

na RMC os segmentos atingidos variarem entre 1 a 4.  

  

Figura 5 – Percentagem de atingimento de cada segmento da RMC em fase aguda nos doentes com alterações

no ECG 
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2. Sequelas de Miocardites 

a) Caracterização da Amostra 

A amostra é referente ao grupo B, constituído por 11 casos clínicos com o 

diagnóstico de Sequelas de Miocardite. Na Tabela X evidencia-se uma maior proporção 

de casos no género masculino em que a idade média é de 45 anos.  

Tabela X – Dados demográficos da população em estudo 

 
Valor médio ± DP Mínimo Máximo 

Género Masculino  9/11 (82%)   

Idade 45 ± 16 16 72 

Os casos pertencentes à amostra eram seguidos na consulta externa de Cardiologia 

dos HUC, sendo por isso apresentada na Tabela XI o motivo para a realização do estudo 

cardíaco. 

Tabela XI – Motivo da realização de estudo cardíaco  

 Percentagem de casos 

Dor pré-cordial prévia 5/11 (45%) 

TV 2/11 (18%) 

Insuficiência Cardíaca Direita 1/11 (9%) 

Miocardiopatia Restritiva 1/11 (9%) 

Infecção da loca cirúrgica de remoção do CDI 1/11 (9%) 

Alteração em exames de rotina 1/11 (9%) 

b)  Exames Complementares de diagnóstico 

Todos os casos clínicos da amostra realizaram ECG e alguns casos realizaram ainda 

Holter, apresentado as evidências descritas na Tabela XII. Verifica-se que as derivações 

com alterações mais frequentemente são as inferiores.  
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Tabela XII – Achados no ECG/ Holter da população em estudo 

Evidências Percentagem de 
casos 

Derivações 
alteradas no ECG 

Percentagem de 
casos 

Normal 3/11 (27%) Inferiores 4/4 (100%) 

Supra ST 4/11 (37%) Laterais 3/4 (75%) 

Disritmia Ventricular 2/11 (18%) Anteriores 2/4 (50%) 

FA 1/11 (9%)   

HAE e HVE com 
padrão sobrecarga 1/11 (9%)    

O Ecocardiograma foi realizado por todos os doentes com Sequelas de Miocardite, 

sendo a FEVE de 56,9 ± 9,21% com um valor mínimo e máximo de 36% e 69% 

respectivamente. Constata-se assim uma FEVE diminuída em 3 casos.  

Através do estudo por RMC foram identificados em 18% dos casos uma hipocinésia 

localizada, 9% uma hipocinésia generalizada e também em 9% dos casos um derrame 

pericárdico. 

As RMC realizadas demonstraram no Realce Tardio (Figura 6) a presença de focos 

subepicárdicos com características cicatriciais e ausência de alterações em T2.  

 

Figura 6 - Sequência  IR-PSIR a) no eixo curto b) eixo longo incidência de 3 Câmaras: Realce Tardio 

subepicárdico nas paredes lateral e inferior do ventrículo esquerdo 
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Na amostra em estudo não foi avaliado na RMC a relação entre o músculo 

esquelético e cardíaco.  

 Na Tabela XIII apresentam-se os parâmetros avaliados na RMC.  

Tabela XIII – Parâmetros avaliados nas RMC  

 Valor médio ± DP Mínimo Máximo 

VTDVE (mL) 191,2 ± 43,0 102 244 

Massa do Miocárdio (g) 170,6 ± 45,9 87 259 

FEVE (%) 65,9 ± 7,4 54 81 

Número de segmentos afectados  3,36 ± 1,50 2 6 

Durante a realização da RMC avaliou-se o VTDVE que se encontrava aumentado em 

54% dos casos, assim como a Massa do Miocárdio em 9%. Por outro lado, a FEVE 

apresentava-se diminuída com um valor de 54% num caso clínico. O número de 

segmentos afectados na RMC varia entre 2 e 6.  

Em conformidade com a segmentação cardíaca da RMC de Cerqueira et al. (2002), 

apresenta-se na Figura 7 a distribuição dos segmentos afectados na RMC nos casos de 

Sequelas de Miocardite. 

 

Figura 7 - Percentagem de atingimento de cada segmento na RMC nos casos de Sequelas de Miocardite 



 
RESULTADOS

 

Ana Margarida Pinho 28
 

Verifica-se que o segmento mais afectado neste caso é o médio inferolateral. 

c) Correlação dos parâmetros avaliados na RMC 

Para estudo de possíveis correlações entre os diversos parâmetros da RMC recorreu-

se ao Teste de Pearson ou de Spearman (Tabela XIV).  

Tabela XIV – Correlação entre os parâmetros avaliados na RMC nas Sequelas de Miocardite 

 Valor de p 

VTDVE – FEVE p=0,684 

VTDVE – Número de segmentos afectados p=0,878 

FEVE – Número de segmentos afectados p=0,300 

Segundo a análise da tabela, não se identifica qualquer correlação entre os diferentes 

parâmetros avaliados na RMC.  

d) Correlação entre as derivações afectadas no ECG e segmentos da RMC com 

evidência de Sequelas de Miocardite 

Para estudo desta relação utilizaram-se os dados referentes aos doentes que 

apresentaram alterações no traçado do ECG e em que o número de segmentos atingidos 

na RMC foi contabilizado, obtendo-se um total de 4 casos.  

Tabela XV – Derivações alteradas no ECG das doentes com Sequelas de Miocardite 

Derivações alterada no ECG Percentagem de casos 

Anteriores 2/4 (50%) 

Inferiores 4/4 (100%) 

Laterais 3/4 (75%) 

Na Tabela XV, constata-se um maior atingimento das derivações inferiores e laterais.  
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Figura 8 - Percentagem de atingimento de cada segmento na RMC realizada nos casos de Sequelas de 

Miocardite e  com alterações no ECG 

Os segmentos com maior atingimento na RMC dos doentes selecionados são o 11 e 

12, isto é os inferolaterais.  

Assim, verifica-se uma concordância entre os resultados obtidos na Tabela XV e na 

Figura 8.  

Os restantes casos com Sequelas de Miocardite não apresentavam alterações nas 

derivações do ECG, apesar do número de segmentos afectados na RMC variar entre 2 a 

6.  
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3. Comparação entre Miocardite Aguda e Sequelas de Miocardite 

Um dos dados demográficos que se revela diferente é a idade de diagnóstico da 

patologia, sendo nas Miocardite Agudas (30 ± 15 anos) inferior às Sequelas de 

Miocardite (45 ± 16 anos).  

Para comparação dos valores médios na Miocardite Aguda e Sequelas de Miocardite 

foi aplicado o Teste T de Student para amostras emparelhadas ou Teste de Wilcoxon, 

sendo apresentada na Tabela XVI os resultados obtidos.  

Tabela XVI – Comparação dos parâmetros avaliados na RMC nas Miocardites Agudas e Sequelas de 
Miocardite 

 Valor de p 

VTDVE  p=0,041 

Massa do Miocárdio p=0,327 

FEVE p=0,192 

Número de segmentos p=0,150 

Verifica-se que existe uma diferença significativa entre ao valores do VTDVE nas 

Miocardites Agudas e Sequelas de Miocardite, podendo observar-se a referida no 

Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Comparação do valor médio do VTDVE nas Miocardites Agudas (M.A.) e Sequelas de 

Miocardite (S.M.) 
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Apesar da diferença dos valores da FEVE não ser significativa, constata-se uma 

diminuição da FEVE na Miocardite Aguda (61,0 ± 7,3%) comparativamente às 

Sequelas de Miocardite (65,9 ± 7,4%). 

No Gráfico 3 são comparados os segmentos afectados nas RMC em fase aguda da 

Miocardite e nas Sequelas de Miocardite, observando um maior atingimento em ambos 

os casos dos segmentos 5 e 11. Denota-se que nas Miocardites Agudas apenas um 

segmento não se encontra atingido em nenhum caso, ao passo que nas Sequelas de 

Miocardite existem 8 segmentos não afectados.  

 

10%
10%

0%

40%

80%

50%

20%

10% 10%

50%

80%

20%

30%

20%

10%

20%

10%
9%

0%

36%

64%

36%

0% 0% 0%

9%

82%

64%

0% 0% 0%

27%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Segmento

Miocardite Aguda Sequela de Miocardite

Gráfico 3 - Comparação dos segmentos afectados na RMC realizada na Miocardite Aguda e nas Sequelas

de Miocardite 
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Discussão 

A Miocardite é uma patologia de difícil diagnóstico com um quadro clínico 

heterogéneo, conforme o atingimento do miocárdio seja focal ou difuso, de carácter 

reversível ou irreversível. 

Comparativamente ao estudo elaborado por Zagrosek et al. (2009) em que a dor pré-

cordial manifestou-se em 71% dos casos, identificou-se neste estudo uma percentagem 

superior atingindo os 90%, sendo que se registaram antecedentes infecciosos recentes 

em 60% dos casos em ambos os estudos. Relativamente às Sequelas de Miocardite, 

verifica-se que na altura de realização da RMC os doentes se encontravam 

assintomáticos, apesar de se registarem antecedentes de dor cardíaca em 45% dos 

doentes.  

Visto a Miocardite Aguda ser um processo inflamatório que cursa com lesão do 

miocárdico verificou-se um aumento dos Parâmetros Inflamatórios e das Enzimas 

Cardíacas descrito anteriormente por Lauer et al. (1997). 

As alterações registadas no ECG reflectem o envolvimento do miocárdio, sendo que 

foram descritos quatro estadios evolutivos em fase aguda da doença, segundo Chan et 

al. (1999). No presente estudo, verifica-se que a alteração mais frequente é 

efectivamente o supradesnivelamento do segmento ST, o que traduz uma anomalia na 

repolarização resultante da inflamação do epicárdio do miocárdio ventricular.  

No caso das Sequelas de Miocardite identificam-se, no ECG/ Holter, disritmias 

ventriculares em 18% dos casos, revelando-se como a tradução electocardiográfica do 

processo cicatricial (De Cobelli et al. 2006). 

No estudo de Pinamonti et al. (1988) foram identificadas as alterações 

Ecocardiográficas nas Miocardites, concluindo-se que estas são inespecíficas, no 

entanto permitindo aceder a informações importantes para o estabelecimento de um 
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plano terapêutico. No presente estudo, foram identificadas áreas localizadas de 

hipocinésia do músculo cardíaco e derrame pericárdico que se relacionam com o 

processo inflamatório em curso, no entanto não exclusivas desta patologia. Os 

parâmetros avaliados como o tamanho do septo interventricular e parede posterior de 

ventrículo esquerdo demonstram-se aumentados em 20% e 40% dos casos, podendo 

este facto relacionar-se com o edema local a nível da parede ventricular. A FEVE pode 

encontrar-se diminuída como consequência do evento agudo ou no caso de existência de 

Sequelas da Miocardite.  

As RMC efectuadas permitiram identificar alterações funcionais, morfológicas e 

tissulares relacionadas com as Miocardites Agudas. Relacionadas com o processo 

inflamatório, mas não específico desta patologia, identificou-se derrame pericárdico em 

20% dos casos em conformidade com a Ecocardiografia, no entanto um valor inferior ao 

apresentado por Friedrich et al. (2009) que refere a presença de derrame em 32 a 57% 

dos casos. A hipocinesia localizada descrita em 50% dos casos pode associar-se ao 

processo inflamatório local, sendo um aspecto identificável neste quadro clínico, apesar 

de não específico.  

Comparativamente ao estudo elaborado por Zagrosek et al. (2008), com uma amostra 

de 21 doentes com Miocardite Aguda, verificam-se valores sobreponíveis dos 

parâmetros avaliados na RMC em fase aguda (Tabela XVII).  

Tabela XVII – Parâmetros avaliados na RMC em fase aguda da Miocardite segundo Zagrosek et al. 2008 e 
no presente estudo 

Variável Zagrosek et al. 2008 Dados obtidos no presente estudo 

VTDVE (mL) 158,1 ± 40,1 158,2 ± 37,3 

Massa do Miocárdio (g) 156,7 ± 30,6 155,3 ± 31,5 

FEVE (%) 59,95 ± 6,39 61,0 ± 7,3 
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No estudo acima mencionado foi efectuada uma análise comparativa dos valores em 

fase aguda e no follow-up realizado após um ano, pelo que se concluiu a manutenção 

dos valores relativos ao VTDVE (p=0,395), diminuição significativa na Massa do 

Miocárdio do ventrículo esquerdo (p<0,0001) e aumento da FEVE (p=0,015). Os 

resultados obtidos no presente estudo demonstram que não houve diferença significativa 

(p>0,05) nos parâmetros avaliados nas RMC realizadas após um mês, não tendo sido 

possível efectuar a mesma comparação para RMC realizadas após seis meses do evento 

agudo pelo diminuto número de casos (Tabela VI). A discrepância de resultados poderá 

dever-se às alturas distintas em que foram efectuados os follow-up, visto que no estudo 

de Zagrosek et al. (2008) o follow-up foi realizado após 1 ano do evento agudo e no 

presente estudo foi realizado após 1 e 6 meses.  

As alterações tissulares percepcionadas nas RMC são visualizadas pelo estudo em 

diferentes ponderações. A obtenção de imagens na ponderação T2 permite a 

identificação de edema tecidular que é característico do processo inflamatório. Neste 

estudo identificaram-se lesões focais em T2 em 50% dos casos em fase aguda e apenas 

10% dos casos após 1 mês. Foi também estudada a relação entre o músculo esquelético 

e cardíaco na ponderação T2, constatando-se um aumento superior a 1,9 em 50% dos 

casos. Este valor é discrepante do obtido por Zagrosek et al. (2009) que identificou um 

aumento da relação T2 em 86% dos casos, podendo o motivo desta variação estar no 

momento da realização da RMC, sendo que Friedrich et al. (1998) refere que, ao longo 

da fase aguda da patologia, a relação T2 não é significativamente diferente dos valores 

normais (inferiores a 1,9). 

Relativamente ao Realce Precoce, este possibilita a visualização da hiperémia e 

extravasamento capilar presentes na sequência da vasodilatação local. A relação entre o 

músculo esquelético e cardíaco foi avaliada no Realce Precoce em 3 casos, sendo 
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superior a 4 num caso. A mesma relação apresentou-se elevada em 80% dos casos no 

estudo de Zagrosek et al. (2009), pelo que o reduzido número de casos aliado ao 

momento de realização da RMC (uma semana após o início dos sintomas) poderá 

influenciar este facto, o que está em conformidade com Friedrich et al. (1998) que 

descreve variações deste valor ao longo da fase aguda. Outro aspecto a ressalvar, é o 

facto de a relação entre o músculo cardíaco e circulante poder ser normal por afecção 

concomitante do músculo periférico (Greaves et al. 2003).  

O Realce Tardio identifica as lesões irreversíveis do miocárdio, como a presença de 

tecido fibrótico e de necrose, sendo referida a sua importância na distinção entre 

Miocardite Aguda e Sequela de Miocardite. No presente estudo, em 100% dos casos foi 

identificado Realce Tardio a nível subepicárdico e nunca a nível subendocárdico. 

Segundo Codreanu et al. (2007) esta localização é fundamental na distinção entre uma 

Miocardite Aguda e Enfarte agudo de Miocárdio, que ocorrem a nível subepicardico e 

subendocárdio, respectivamente. A incidência do Realce Tardio é distinta da obtida no 

estudo de Abdel-Aty et al. (2005) e posteriormente por Rieker et al. (2002) de 44%, 

sendo um pouco mais semelhante do resultado de 88% obtido por Mahrholdt et al. 

(2004) e posteriormente pelo mesmo autor em 2006 de 95% (Mahrholdt et al. 2006) . A 

causa desta variação prende-se com a heterogeneidade das amostras e com a 

fisiopatologia do vírus responsável, sendo que o Parvovírus, agente frequente desta 

infecção, se encontra mais associado a focos de Realce Tardio pela lesão selectiva das 

células endoteliais que conduz a microenfartes (Bowles et al. 2003).  

O número de segmentos afectados na RMC variou na fase aguda entre 1 e 14, 

diferente do descrito por Abdel-Aty et al. (2005) que refere uma variação entre 1 e 3. 

Nos doentes que realizam RMC após um e seis meses, constatou-se uma diminuição do 

número de segmentos atingidos em 60% e uma manutenção em 40% dos casos. A 
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ampla variabilidade do número de segmentos atingidos em cada caso pode ser 

justificada pelas diferentes alturas da fase aguda em que foi realizada a RMC, 

severidade do processo e eficácia terapêutica.  

Em conformidade com Goitein et al. (2009) e Laissy et al. (2005), os segmentos mais 

afectados nas RMC realizadas em fase aguda neste estudo são inferolaterais (segmentos 

5 e 11), em territórios não vasculares.  

No presente estudo foi estudada a possibilidade de existência de uma relação entre os 

parâmetros analíticos, relação T2, FEVE e número de segmentos atingidos na RMC, 

existindo uma relação entre a mioglobina e o número de segmentos afectados 

(p=0,010). Esta relação deverá ser pesquisada em futuros estudos, em que a amostra de 

doentes seja maior, para que possa ser utilizado futuramente como indicador da 

gravidade do evento.  

As Sequelas de Miocardite constituem um achado ocasional frequentemente 

identificado nas RMC. O Realce Tardio permite o reconhecimento destas lesões 

cicatriciais do processo inflamatório prévio, na ausência de alterações significativas na 

ponderação T2 e Realce Precoce. Isto deve-se ao facto de não existir um processo 

inflamatório activo com edema intersticial, hiperémia e extravasamento capilar que são 

características tissulares observadas nestas ponderações. No presente estudo são 

descritas no Realce Tardio lesões subepicárdicas de natureza cicatricial em 100% dos 

casos, em conformidade com Zagrosek et al. (2009).  

O número de segmentos miocárdicos atingidos é de menor amplitude variando entre 

2 a 6, pelo que indica uma maior estabilidade do processo com menor atingimento 

miocárdico. Em conformidade com a Miocardite Aguda, os segmentos mais afectados 

são os inferolaterais.  
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Relativamente às medições do VTDVE efectuadas nas RMC, não se verifica uma 

diferença estatisticamente significativa na fase aguda e após um e seis meses, contudo 

há uma tendência para o aumento do VTDVE ao longo das medições. Apesar disto, há 

uma diferença estatística entre o VTDVE na Miocardite Aguda e nas Sequelas de 

Miocardite (p=0,041). Com o aumento de volume nas Sequelas é de admitir que a 

Miocardite possa contribuir para o aumento volume com dilatação ventricular e 

consequentemente originar uma Miocardiopatia Dilatada, de acordo com Dec et al. 

(1985). 

De realçar que apesar de não existir uma diferença significativa da FEVE entre a 

Miocardite Aguda e Sequelas da Miocardite, no evento agudo há um comprometimento 

da função cardíaca com repercussão na FEVE que diminui, o que se verifica neste 

estudo.  

As alterações no ECG estão em conformidade com os segmentos afectados nas RMC 

tanto em fase aguda como no caso de Sequelas da Miocardite. No entanto, é de salientar 

a maior precisão da RMC na localização da lesão e maior sensibilidade, uma vez que 

existem doentes com ECG normal e com alterações detectadas na RMC.  

Como limitações do estudo realizado identifica-se o tamanho reduzido da amostra, a 

discrepância da altura em que foi realizada a primeira RMC na fase aguda, a não 

avaliação da relação músculo esquelético e cardíaco em todos os doentes da amostra, a 

não realização de Angiografia para exclusão de lesões coronárias e ausência da 

confirmação diagnóstica por Biópsia Endomiocárdica.  

Para um melhor estudo desta temática propõe-se a realização de novos estudos onde 

se perspective o estabelecimento de relações entre as alterações na RMC e estratificação 

do risco da Miocardite, nomeadamente através do número de segmentos afectados 

conjuntamente com a gravidade clínica, com o objectivo de permitir a implementação 



 
DISCUSSÃO

 

Ana Margarida Pinho 38
 

de um plano terapêutico optimizado a cada situação. Para um estudo mais aprofundado 

das sequelas diagnosticadas na RMC poderá ponderar-se a realização de nova RMC 

após uma década da Miocardite Aguda nos casos identificados neste estudo, visto os 

doentes diagnosticados com Sequelas terem uma idade média superior em dez anos à da 

população com Miocardite Aguda. Para além disso, seria importante correlacionar as 

Sequelas de Miocardite com as alterações electrocardiográficas e com o surgimento de 

Miocardiopatias Dilatadas.  
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Conclusão 

A RMC é um método diagnóstico não invasivo que permite a visualização de todo o 

miocárdio, o que facilita a avaliação da extensão do processo patológico.  

Através deste estudo, identificaram-se diferentes alterações tissulares do processo 

inflamatório em dois grupos de doentes com Miocardite Aguda e Sequela de 

Miocardite.  

Na ponderação T2 é facultada a observação de imagens miocárdicas com edema 

interticial, ao passo que no Realce Precoce se visualizam alterações como a hiperémia e 

extravasamento capilar. Estas alterações são características de um processo inflamatório 

activo, pelo que se encontram ausentes nas Sequelas de Miocardite identificadas como 

achado ocasional neste exame complementar de diagnóstico realizado à posteriori. O 

Realce Tardio permite a identificação de lesões tissulares irreversíveis com fibrose e 

necrose a nível subepicárdico, característico de uma fase mais tardia da patologia. Os 

segmentos mais afectados na RMC são os inferolaterais em território não vasculares. 

Constata-se uma tendência de diminuição do número de segmentos afectados ao longo 

do curso da doença. Para além disto, verifica-se uma relação entre o número de 

segmentos atingidos e a mioglobina na fase aguda da Miocardite. 

Nas Sequelas de Miocardite o VTDVE é significativamente diferente das 

Miocardites Agudas, apresentando-se aumentado, o que pode dever-se ao facto de a 

Miocardite ser uma causa de desenvolvimento de uma Miocardiopatia Dilatada.  

Assim, conclui-se que a RMC é uma mais-valia no diagnóstico desta entidade 

patológica face à heterogeneidade clínica e à escassa/inespecífica informação obtida 

através de outros exames complementares de diagnóstico. 
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