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Anatomia externa do Coração

Imagens retiradas do Livro Anatomia Orientada para Clínica (MOORE)



Anatomia Interna do Coração

Imagem retirada do Livro Atlas de Anatomia (NETTER)

Átrio: câmara superior que coleta
sangue e o bombeia para a
câmara inferior
Ventrículo: câmara inferior, que
bombeia sangue para fora do
coração
Ventrículo esquerdo: a válvula
de entrada é a válvula mitral e a
de saída é a válvula aórtica.
Ventrículo direito: a válvula de
entrada é a válvula tricúspide e
a de saída é a válvula pulmonar.



Divisão interna do Coração
Divide-se em quatro câmaras: átrios direito e

esquerdo e ventrículos direito e esquerdo;
O lado direito do coração recebe sangue
venoso do corpo pelas VCS e VCI e o

bombeia através do tronco e das artérias
pulmonares para ser oxigenado nos pulmões;
O lado esquerdo do coração recebe sangue

arterial dos pulmões através das veias
pulmonares e o bombeia para a aorta, de

onde é distribuído para o corpo.
VCS > Veia cava Superior

VCI > Veia cava Inferior

Imagem retirada do Livro Anatomia Orientada para Clínica (MOORE)



Válvulas Cardíacas

Valva atrioventricular direita (tricúspide)
Valva atrioventricular esquerda (bicúspide)

Imagens retiradas do Livro Anatomia Orientada para Clínica (MOORE)



Complexo estimulante do Coração

Impulsos iniciados no nó SA, localizado na extremidade superior do sulco terminal,
são propagados através da musculatura atrial para o nó AV;
Impulsos recebidos pelo nó AV, na parte inferior do septo interatrial, são
conduzidos pelo fascículo AV e por seus ramos até o miocárdio. 
O fascículo AV começa no nó AV e divide-se em ramos direito e esquerdo na
junção das partes membranácea e muscular do SIV.



Anatomia do Coração

Imagens retiradas do Livro Atlas de Anatomia (NETTER)



Anatomia do Coração

Os vasos sanguíneos do coração compreendem as artérias coronárias e veias cardíacas, que
conduzem o sangue que entra e sai da maior parte do miocárdio. O endocárdio e parte do
tecido subendocárdico imediatamente externo ao endocárdio recebem oxigênio e nutrientes
por difusão ou por microvascularização diretamente das câmaras do coração.

Imagens retiradas do Livro Atlas de Anatomia (NETTER)



Comunicação Interatriais



A anomalia congênita do septo interatrial, geralmente o
fechamento incompleto do forame oval, é uma comunicação
interatrial (CIA). As CIA clinicamente importantes variam
muito em tamanho e localização e podem ocorrer como parte de
uma cardiopatia congênita mais complexa. Grandes CIA
permitem que o sangue oxigenado dos pulmões seja desviado do
átrio esquerdo através da CIA para o átrio direito, ocasionando
aumento do átrio e do ventrículo direitos e dilatação do tronco
pulmonar (Figura B1.20A). Esse desvio (shunt) de sangue da
esquerda para a direita sobrecarrega o sistema vascular
pulmonar e provoca hipertrofia do átrio e do ventrículo direitos e
das artérias pulmonares.



Comunicação Interventricular 



A parte membranácea do SIV desenvolve-se separadamente da
parte muscular e tem uma origem embriológica complexa.
Assim, essa parte é o local mais comum de comunicações
interventriculares (CIV), embora também haja defeitos na parte
muscular. O tamanho do defeito varia de 1 a 25 mm. A CIV
causa desvio de sangue da esquerda para a direita através do
defeito. Um grande desvio aumenta o fluxo sanguíneo pulmonar,
o que causa doença pulmonar grave (hipertensão, ou aumento
da pressão arterial) e pode acarretar insuficiência cardíaca. A
CIV na parte muscular do septo, que é muito menos comum,
fecha-se espontaneamente durante a infância. 



Acidente Vascular Cerebral 

A  oclusão de uma artéria que irriga o encéfalo provoca um
acidente vascular cerebral (AVC) ou encefálico (AVE), o que
pode afetar a visão, a cognição ou a função motora de partes do
corpo previamente controladas pela área agora lesada
(isquêmica) do encéfalo.



Valvopatia Cardíaca  
INSUFICIÊNCIA MITRAL (PROLAPSO DA VALVA MITRAL)
O prolapso da valva mitral (PVM) é a insuficiência ou
incompetência da valva em que há aumento, redundância ou
“flacidez” de uma ou ambas as válvulas, com protrusão para o átrio
esquerdo durante a sístole. Consequentemente, a contração do
ventrículo esquerdo causa regurgitação de sangue para o átrio
esquerdo e produz um sopro característico. Esse distúrbio é muito
comum e ocorre em até 1 em cada 20 pessoas, na maioria das vezes
mulheres jovens. Em geral, é um achado incidental ao exame físico;
mas tem importância clínica em uma pequena parcela das pessoas
afetadas, que apresentam dor torácica e fadiga.



Valvopatia Cardíaca  
 
ESTENOSE PULMONAR
Na estenose da valva pulmonar, as válvulas se fundem e
formam uma cúpula com uma abertura central estreita. Na
estenose infundibular pulmonar, o cone arterial é
subdesenvolvido. Os dois tipos de estenoses da valva do tronco
pulmonar provocam restrição do fluxo de saída do ventrículo
direito e podem estar associados. O grau de hipertrofia do
ventrículo direito é variável.



Valvopatia Cardíaca   

INCOMPETÊNCIA DA VALVA PULMONAR
O espessamento e a rigidez das margens livres (lúnulas) das
válvulas semilunares, ou a lesão por doença, impedem o
fechamento completo da valva. A incompetência da valva
pulmonar resulta em refluxo de sangue sob alta pressão para o
ventrículo direito durante a diástole. A regurgitação pulmonar é
auscultada como um sopro cardíaco, um ruído anormal do
coração, produzido, nesse caso, por lesão das válvulas da valva
do tronco pulmonar.



Valvopatia Cardíaca  
 

ESTENOSE AÓRTICA
A estenose aórtica é a anormalidade valvar mais frequente. A
febre reumática era uma causa comum nas pessoas nascidas no
início e nos meados do século 20, mas hoje representa < 10% dos
casos de estenose aórtica. A grande maioria das estenoses aórticas
é causada por calcificação degenerativa e seu diagnóstico é feito
na 6a década de vida ou mais tarde. A estenose aórtica impõe
maior trabalho ao coração, resultando em hipertrofia ventricular
esquerda.



Valvopatia Cardíaca   

INSUFICIÊNCIA AÓRTICA
A insuficiência aórtica resulta em regurgitação aórtica (refluxo
de sangue para o ventrículo esquerdo), produzindo um sopro
cardíaco e um pulso colapsante (impulso forte que diminui
rapidamente).



Doença da Artéria Coronária 

 ramo anterior 
ACD
Ramo circunflexo da ACE 

INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO
Com a oclusão súbita de uma grande artéria por um êmbolo, a região de
miocárdio irrigada pelo vaso ocluído sofre infarto (fica praticamente sem
sangue) e necrose (morte patológica do tecido). Os três locais mais comuns
de oclusão da artéria coronária e a percentagem de oclusão de cada
artéria são  

1.
2.
3.

A necrose de uma área de miocárdio é um infarto agudo do miocárdio
(IAM). A causa mais comum de cardiopatia isquêmica é a insuficiência
coronariana causada por aterosclerose.





Doença da Artéria Coronária 
ATEROSCLEROSE CORONARIANA
O processo aterosclerótico, caracterizado por depósitos lipídicos na túnica
íntima (camada interna) das artérias coronárias, começa no início da vida
adulta e provoca a lenta estenose dos lumens das artérias coronárias. À
medida que a aterosclerose coronariana avança, os canais colaterais que
unem uma artéria coronária à outra se expandem, o que pode, inicialmente,
permitir perfusão adequada do coração durante relativa inatividade. Apesar
desse mecanismo compensatório, o miocárdio pode não receber oxigênio
suficiente quando o coração precisa realizar mais trabalho. O exercício
vigoroso, por exemplo, aumenta a atividade cardíaca e sua necessidade de
oxigênio. A insuficiência do suprimento sanguíneo para o coração (isquemia
miocárdica) pode resultar em IAM.





Doença da Artéria Coronária 
DOENÇA CORONARIANA LENTAMENTE PROGRESSIVA
Na oclusão lenta de uma artéria coronária, a circulação colateral tem tempo de
aumentar e, portanto, pode haver perfusão adequada do miocárdio durante um
evento potencialmente isquêmico. Consequentemente, pode não haver IAM. Após o
súbito bloqueio de um grande ramo coronário, é provável que o infarto seja
inevitável, mas a extensão da área lesada depende do grau de desenvolvimento dos
canais anastomóticos colaterais. Caso haja obstrução parcial de grandes ramos das
duas artérias coronárias, uma circulação colateral extracardíaca pode ser usada para
suprir o coração. Esses vasos colaterais unem as artérias coronárias aos vasa vasorum
(pequenas artérias) na túnica adventícia da aorta e das artérias pulmonares e aos
ramos das artérias torácica interna, bronquial e frênica. Estudos clínicos mostram que
anastomoses não podem propiciar vias colaterais com velocidade suficiente para
evitar os efeitos da oclusão súbita da artéria coronária. Assim, a utilidade funcional
dessas anastomoses parece ser maior na DAC lentamente progressiva em indivíduos
fisicamente ativos. 



Angina Pectoris 
A dor originada no coração é denominada angina
pectoris ou angina do peito. As pessoas com angina
costumam descrever dor constritiva transitória (com
duração de 15 segundos a 15 minutos), mas de
intensidade moderada, como um aperto no tórax,
profundamente ao esterno. A dor é causada pela
isquemia do miocárdio insuficiente para provocar a
necrose celular que define o infarto.



Hipertenção 
  A hipertensão arterial é uma doença que surge quando há um aumento
exagerado da tensão do sangue nas paredes das artérias. Existe uma série de
fatores, de origem genética e ambiental que podem originar esta condição. 
  Os sintomas da hipertensão são as tonturas, hemorragias nasais e dores de
cabeça. A pressão arterial ideal deve ser inferior a 120/80. Acima destes valores
aumenta substancialmente o risco de doença coronária ou acidente vascular
cerebral.
  Está comprovado que mudar alguns hábitos de vida é muitas vezes suficiente
para controlar a hipertensão, como diminuir o consumo de sal, comer frutas,
legumes e saladas, praticar exercício físico, evitar o consumo de álcool, reduzir o
stress e perder peso. No entanto, quando a alteração dos hábitos de vida não é
suficiente deve recorrer-se ao tratamento com recurso à utilização de fármacos.



Enfarte agudo do miocárdio 
  O enfarte agudo do miocárdio, conhecido como ‘ataque cardíaco’ é uma das principais
causas de morte. Ocorre quando há uma interrupção brusca do fluxo sanguíneo que
chega ao coração, geralmente devida à obstrução de uma artéria coronária, produzindo,
como consequência, a morte do miocárdio por falta de oxigénio

  A capacidade do coração para continuar a bombear sangue depois de um enfarte
depende da extensão e da localização do tecido lesionado, que depende da artéria
obstruída. Se a lesão afeta mais de metade do tecido cardíaco, o coração funciona mal e é
provável que se verifique uma incapacidade grave ou a morte. Mesmo quando a lesão é
menos extensa, o coração pode não ser capaz de bombear adequadamente dando origem
a uma insuficiência cardíaca ou um choque.

  A causa mais frequente de obstrução completa de uma artéria coronária é um coágulo
sanguíneo que geralmente se forma devido a depósitos de gorduras e outras substâncias nas
paredes das artérias. Aproximadamente 2 em cada 3 pessoas que têm um enfarte do miocárdio
referem ter tido angina de peito intermitente, dispneia ou fadiga poucos dias antes.



Doenças cardíacas congenitas
  As cardiopatias congénitas são malformações ou defeitos na anatomia do
coração e vasos sanguíneos desde o nascimento. Podem ser muito graves e pôr a
vida em risco. As causas mais frequentes para estas doenças são os fatores
ambientais a que a mãe se expõe durante a gravidez e as anomalias genéticas
ou cromossómicas.

  Os sintomas mais comuns destas malformações são a fadiga muscular, cansaço,
cor azulada da pele e das mucosas (cianose), falta de ar, e nos casos mais
graves, episódios de perda de consciência ou mesmo desmaios (síncopes).



Doenças cardíacas congênitas
Existem vários tipos de malformações congénitas muitas vezes
associadas entre si:
- Anomalia do septo atrial (ADS) (abertura do septo); 
- Anomalia no canal arterial (não encerra após o nascimento); 
- Estenose pulmonar (válvula pulmonar não abre adequadamente); 
- Coartação da Aorta (inicio da aorta está mais estreita-estenosada);
- Tetralogia de Fallot, na qual estão associadas quatro malformações (estenose
pulmonar, comunicação inter ventricular, hipertrofia da parede do ventrículo
direito e deslocamento da raiz da aorta); 
- Transposição dos grandes vasos (artéria aorta origina-se no ventrículo direito em
vez do esquerdo e artéria pulmonar surge no ventrículo esquerdo em vez do
direito).



Miocardiopatias

As miocardiopatiaas são patologias do músculo do
coração  o miocárdio que, apesar de poderem evoluir
sem manifestação de sintomas, podem vir a originar
insuficiências graves no funcionamento do coração.



Miocardiopatias

Miocardiopatia dilatada: dilatação das cavidades ventriculares
provocada pelo depósito de fibras de colagéno no próprio
músculo cardíaco, o que provoca a progressiva debilidade do
músculo cardíaco, com diminuição da sua força contráctil
afetando, a longo prazo, o funcionamento global do coração. 



Miocardiopatias

Miocardiopatia hipertrófica: desorganização das células do
músculo cardíaco, irregular espessamento e endurecimento das
paredes dos ventrículos, o que provoca o aumento do tamanho
do coração provocando complicações como a insuficiência
cardíaca. A miocardiopatia hipertrófica é uma das causas da
morte súbita.



Miocardiopatias

Miocardiopatia restritiva: as paredes dos ventrículos perdem a
sua elasticidade e a sua capacidade de dilatação devido ao
depósito de certas substâncias que endurecem o tecido muscular.



 Endocardite
  É a inflamação das estruturas internas do coração causadas por agentes
infeciosos, afeta principalmente as válvulas cardíacas e forma-se
normalmente quando uma bactéria que circula na corrente sanguínea se
aloja em uma das válvulas, multiplicando-se e formando o que chamamos de
vegetação valvar (emaranhado de bactérias, glóbulos brancos, glóbulos
vermelhos, fibrinas e restos celulares). 
  As endocardites podem ser causadas pela família das bactérias Streptococcus
e Enterococos e Staphylococcus. Os sintomas mais comuns são a febre e
calafrios, falta de ar, cansaço e podem evoluir para insuficiência cardíaca,
com intensa falta de ar, incapacidade de ficar deitado e edemas nas pernas.



Miocardite
  Inflamação do miocárdio que pode surgir como consequência de uma infeção de alguns
vírus e determinados parasitas, em especial o Trypanosoma cruzi, agente causador da doença
de Chagas. A miocardite pode também aparecer como consequência de várias doenças
autoimunes, como o lúpus e a artrite reumatóide. As miocardiopatias costumam afetar
pessoas com antecedentes familiares neste tipo de doenças, alcoólicos e indivíduos que sofram
de outras doenças autoimunes ou metabólicas. 
  A miocardite viral é uma doença relativamente frequente, que muitas vezes não gera
manifestações importantes e diminui de intensidade sem qualquer intervenção. Nos
casos mais graves, sempre que se evidenciem manifestações próprias de uma
insuficiência cardíaca incipiente, como sensação de falta de ar e dificuldade respiratória.     
No caso da doença de Chagas e nas doenças autoimunes, a doença pode permanecer
assintomática durante algum tempo, mas normalmente o processo inflamatório persiste e
evolui ao longo de muitos anos até provocar uma miocardiopatia dilatada



Pericardite
  Nesta doença, o pericárdio (saco exterior que reveste o coração) apresenta
zonas fracas ou buracos. Estes defeitos podem ser perigosos porque o coração
ou um vaso sanguíneo principal pode sobressair (hérnia) através de um
buraco do pericárdio e ficar preso e obstruir-se, o que pode causar a morte em
minutos. 
  Estas anomalias reparam-se habitualmente, através de uma intervenção
cirúrgica, se a reparação não é pos sível, extrai-se a totalidade do pericárdio.
Para além dos defeitos de nascença, as doenças do pericárdio podem ser
consequência de infeções, feridas e tumores que se disseminaram.



Arritmias cardíacas
  As alterações do ritmo cardíaco, que são muito comuns e de tipos muito variados. Podem
iniciar-se através de mecanismos fisiológicos como o stress e não ter qualquer consequência,
ou resultar de doenças graves e ter graves consequências no organismo caso não sejam
tratadas.

  O nódulo sinusal, situado na aurícula direita, gera ritmicamente entre 60 a 100 estímulos
elétricos por minuto que se propagam por vias de condução especiais e provocam a
contração sequencial das câmaras cardíacas. A arritmia surge quando há uma alteração
da frequência, da regularidade, do ponto de origem ou da trajetória dos impulsos elétricos.
Essas patologias classificam-se em dois grupos de acordo com a frequência dos batimentos
cardíacos: as taquiarritmias, quando se ultrapassam os 100 batimentos por minuto, e as
bradiarritmias, quando se produzem menos de 60 batimentos por minuto.



Taquiarritmias 
- Taquicardia auricular: as aurículas contraem-se continuamente até 500
batimentos por minuto o que provoca contrações irregulares e de magnitude
variável dos ventrículos.
- Taquicardia supraventricular: por razões ainda pouco claras, os impulsos
nervosos não se originam no nódulo sinusal, mas sim noutros pontos das
aurículas, com frequência cardíaca regular entre os 120 e os 200 batimentos
por minuto. São normalmente situações passageiras que afetam pessoas jovens
e saudáveis, embora em alguns casos seja uma manifestação de outras
anomalias.



Taquiarritmias 
- Taquicardia auricular: os impulsos elétricos também são originados de
forma anómala em qualquer ponto das aurículas com frequência de 250 a
400 batimentos por minuto provocando um ritmo cardíaco irregular. É
normalmente uma manifestação de outras doenças cardíacas mais graves
apesar de poder também acontecer em pessoas saudáveis.
- Fibrilhação auricular: as aurículas contraem-se continuamente até 500
batimentos por minuto, originando contrações dos ventrículos irregulares e de
magnitude variável.



Taquiarritmias 
- Extrassístoles ventriculares: contrações espontâneas e isoladas dos
ventrículos, que ocorrem normalmente em pessoas saudáveis, especialmente
após o consumo de bebidas ou substâncias estimulantes.
- Taquicardia ventricular: arritmia grave em que os ventrículos se podem
contrair a um ritmo regular até 250 batimentos por minuto e que afeta,
principalmente, pessoas que já apresentam problemas cardíacos.
- Fibrilhação ventricular: arritmia grave em que os ventrículos se
contraem de forma irregular e dessincronizada, e que pode surgir como
complicação de um enfarte do miocárdio.



Bradiarritmias  
- Bradicardia sinusal (tipo mais frequente): a frequência cardíaca desce para
menos de 60 batimentos por minuto, apesar de manter a sua regularidade.
Surge normalmente como resposta fisiológica normal do organismo a diversas
circunstâncias. 
- Bloqueio cardíaco: interrupção ou a passagem mais lenta dos impulsos
elétricos no seu percurso pelas vias de condução.
- Parada cardíaca (emergência): ausência de contrações dos ventrículos que
surge principalmente como complicação de outras arritmias e de outras
patologias cardiovasculares
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