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Resumo:  
 A miocardite é uma injúria infecciosa, geralmente de etiologia viral. É classificada 
atualmente, do ponto de vista histopatológico, como miocardite fulminante, subaguda e 
crônica. A história clínica de um quadro de miocardite surge como uma insuficiência cardíaca 
aguda numa pessoa sem outras causas subjacentes de disfunção cardíaca ou com um baixo 
risco cardíaco. O diagnóstico é usualmente presuntivo baseado no curso clínico do doente. Os 
doentes apresentam sintomas leves de dor torácica (com pericardite concomitante), febre, 
sudorese, arrepios e dispneia. Na miocardite viral os doentes podem apresentar-se com uma 
história recente (uma a duas semanas) de uma síndrome gripal com febre, artralgias e mal-
estar ou faringite, amigdalite ou infecção do tracto respiratório superior. Em alguns casos no 
quadro de apresentação predomina a dor torácica acompanhada por alterações 
electrocardiográficas e bioquímicas de necrose miocárdica. 
Relato do caso: MAOA, 46 anos, ?, HAS, DM, admitida no CTI da SCMJF em choque 
cardiogênico,  proveniente de outra instituição com relato de dor torácica típica há mais de 24 
horas e ECG com supradesnivelamento do segmento ST (SSST) em parede anterior e aVR. 
Diagnóstico de PAC há 4 dias, em tratamento com Levofloxacino. Exames relevantes: 
CK:829/CKMB:137/TROPONINA:>50. ECO: Alteração segmentar da contratilidade do VE com 
acinesia das paredes antero-septo-apical e segmento apical da parede inferior com 
comprometimento de grau severo da função sistólica(FEVE de 32% - Simpson). Evoluiu com 
choque cardiogênico, apresentando arritmia ventricular complexa e períodos de Taquicardia 
ventricular sustentada. Cineangiocoronariografia revelou coronárias sem lesões obstrutivas. 
Paciente evoluiu com piora progressiva do padrão respiratório e instabilidade hemodinâmica 
apesar do suporte intensivo instituído, evoluindo com PCR e óbito no D3 de internação 
hospitalar.  
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