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PREFÁCIO

A Liga Acadêmica de Cardiologia da Paraíba (CARDIOLIGA-PB) surgiu em 2016 a partir de um grupo 

de alunos com o interesse em comum no estudo e aprofundamento acerca desta especialidade, 

com o apoio essencial de grandes mestres. Em seus 2 anos de existência, a Liga propiciou diversas 

discussões, debates e oportunidades em áreas clínicas e científicas. Baseando-se no aprendizado 

e questionamentos suscitados pela experiência nesta área e na vivência durante o curso de 

Medicina, surge o interesse de compilar de forma simplificada o conhecimento cardiológico 

necessário para graduandos de Medicina. 

O livro “Cardiologia para graduação” consiste em uma iniciativa dos membros da Liga Acadêmica 

de Cardiologia da Paraíba, apoiados pela Editora Sanar e seus orientadores, visando condensar 

as informações essenciais para o aprendizado e prática cardiológica durante a graduação, 

possibilitando a criação de um conhecimento duradouro que permita uma prática médica mais 

segura, atualizada e científica. O livro é composto por 16 capítulos, que partem do princípio 

de permitir um entendimento maior sobre os temas cardiológicos com uma leitura de fácil 

entendimento, viabilizando o reconhecimento de fatores de risco, realização de  diagnósticos 

seguros e precoces, compreensão e aplicação de intervenções terapêuticas corretas e viáveis, e 

um domínio atualizado sobre os temas a serem abordados na graduação. 

João Victor Fernandes de Paiva

Presidente da CARDIOLIGA-PB (Gestão 2016 - 2017)

Rayanne Kalinne Neves Dantas

Presidente da CARDIOLIGA-PB (Gestão 2017 - 2019)
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1. CORAÇÃO

1.1. Anatomia funcional do coração

O coração é um órgão cavitário oco formado por quatro cavidades or-
ganizadas a partir do tecido cardíaco. Esse tecido cardíaco está desdobra-
do em três tecidos que juntos compõe a própria estrutura do coração: Epi-
cárdio, miocárdio e endocárdio. O epicárdio camada tecidual serosa mais 
externa do coração, enquanto o endocárdio é a camada interna contínua 
com a estrutura do endotélio do vasos que chegam e saem do coração.O 
miocárdio, por sua vez, é a camada média, o tecido cardíaco de função, 
com estruturas elétricas associadas.

O coração tem a forma de cone truncado e está situado entre os pul-
mões, repousando sua base no músculo diafragma, atrás do esterno e das 
costelas e projetado em 40o para o lado esquerdo. 

Ideltônio José F. Barbosa | Rayanne Kalinne N. Dantas
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ESTRUTURA DO CORAÇÃO

Pericárdio

Diafragma

O coração é envolvido por um saco 
membranoso cheio de líquido, o pericárdio

Veia cava superior

Átrio direito

Ventículo direito

Aorta

Artéria pulmonar

Aurícola do átrio esquerdo

Artéria e veia coronárias

Ventrículo esquerdo

Os ventrículos ocupam a maior 
parte do coração. Todas as ar-
térias e veias se fixam à base 
do coração.

Discos 
intercalares

Células musculares 
miocárdias

As células musculares miocárdicas  são ramificadas, têm um único núcleo e são ligadas umas às outras 
por junções especializadas conhecidas como discos  intercalares.

FIGURA 1: Estrutura cardíaca

FONTE: Silverthorn (2003)
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Considerando a função cardíaca, o coração bombeia a montante até 
que retorne às suas próprias cavidades, cerca de 5 litros de sangue por 
minuto para aproximadamente 100 mil quilômetros de vasos sanguíneos. 
Esses valores podem variar com as dimensões corporais, de forma contí-
nua e reiterada ao longo da vida do indivíduo, com suas atividades antes 
do nascimento e, muitas vezes, terminando após a condição de morte ce-
rebral. Essas atividades, contudo, só podem ser analisadas se antes der-
mos uma olhada na organização anatômica do coração.

FIGURA 2: Cavidades cardíacas

O coração é composto por quatro cavidades ocas, observadas na figura 
2, por onde o sangue flui, a partir da contração da estrutura muscular do 
próprio tecido cardíaco. As cavidades superiores, ou átrios, são separadas 
completamente pelo septo interatrial em átrio direito e átrio esquerdo, 
não havendo comunicação ou mistura de sangue entre elas. São as 
cavidades que recebem o sangue no coração e o transfere para o seu 
respectivo ventrículo. 

As cavidades inferiores, ou ventrículos, são separadas completamente 
pelo septo interventricular em ventrículo direito e ventrículo esquerdo, 
não havendo comunicação ou mistura de sangue. São as cavidades que 
distribuem o sangue do coração para as artérias. Considerando a estrutura 
de comunicação entre átrios e ventrículos, vamos localizar o septo 
atrioventricular, sede dos óstios atrioventriculares direito e esquerdo, que 
comunicam o átrio ao seu respectivo ventrículo. 

 veia cava superior

átrio direito

valva pulmonar

 valva tricúspide

 ventrículo direito

artéria pulmonar

veias pulmonares

átrio esquerdo
 valva mitral

valva aórtica

ventrículo esquerdo

Aorta
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De forma geral, podemos observar, a partir da figura 3, que o sangue 
chega ao coração a partir das veias que chegam aos átrios e passam para 
os ventrículos através dos óstios atrioventriculares direito e esquerdo, 
onde estão inseridas as valvas atrioventriculares direita e esquerda (res-
pectivamente tricúspide e mitral). Dos ventrículos, o sangue é bombeado, 
através das valvas semilunares pulmonar no lado direito e aórtica no lado 
esquerdo, para as suas respectivas artérias.  

FIGURA 3: Movimento do sangue nas cavidades cardíacas.

O sangue que chega ao átrio direito, trazido pelas veias cavas inferior 
e superior, trata-se de sangue venoso proveniente dos tecidos do corpo. 
Uma vez enchendo a cavidade atrial, ele é bombeado, através da valva 
atrioventricular direita, para o ventrículo direito, cuja contração impele 
esse sangue venoso para o tronco pulmonar através da valva semilunar. 

veia cava superior

valvula pulmonar

átrio direito

valvula tricúspide

ventrículo direito

veia cava inferior

sangue não oxigenado

aorta

Aos pulmões

Dos pulmões

átrio esquerdo

valvula mitral

valvula aórtica

ventrículo esquerdo

sangue oxigenado

aorta descendente
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FIGURA 4: Valvas atrioventriculares e semilunares.

O sangue que chega ao átrio esquerdo é trazido pelas veias pulmona-
res, em número de quatro, tratando-se de sangue arterial proveniente dos 
pulmões. Uma vez enchendo a cavidade atrial, este é bombeado, através 
da valva atrioventricular esquerda, para o ventrículo esquerdo, cuja con-
tração impele esse sangue venoso através da valva semilunar aórtica para 
a artéria aorta.

1.2. Estrutura elétrica do coração

Iremos encontrar no coração dois tipos de estruturas elétricas: 
as células que compõem o tecido de geração do potencial de ação 
cardíaco, cuja organização é denominada marcapasso cardíaco, e as 
células que se organizam a partir da composição do próprio miocárdio 
para conduzir o impulso elétrico, denominado sincício cardíaco. Vamos 
estudar separadamente a organização destes tecidos para poder unir tal 
informação quando descrevermos a propagação do potencial de ação 
cardíaco. A figura 5 mostra de forma geral a estrutura do coração elétrico:

Válvula aórtica

Válvula tricúspide

Válvula pulmonar

Válvula mitral
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Figura 5: Coração elétrico

1.2.1. Marcapassos atriais

O marcapasso atrial, nó sinoatrial (NSA) e nó atrioventricular (NAV) são 
as estruturas responsáveis pela geração do potencial de ação cardíaco, 
sendo o NSA localizado na parede do átrio direito, na desembocadura das 
veias cavas, enquanto o NAV está situado imediatamente acima da inser-
ção do anel valvar atrioventricular direito. Pela própria localização das es-
truturas, podemos definir suas funções. 

O NSA é o marcapasso responsável por iniciar o potencial de ação car-
díaco, sendo sua frequência denominada de ritmo sinusal, de 50 a 100 dis-
paros por minuto em um indivíduo normal e em repouso. Já o NAV, é res-
ponsável por transferir o impulso dos átrios para os ventrículos e tem uma 
frequência de 40 a 60 disparos por minuto, estando subjugado ao ritmo 
sinusal. Os potencias elétricos gerados nos marcapassos por movimento 
iônico em fases distintas, se distribuem, como visto na figura 6, pelo tecido 
de condução cardíaco e suas junções comunicantes. 
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1. ANAMNESE

Na semiologia cardiovascular, assim como no exame de todos os sis-
temas, a realização de uma anamnese completa e detalhada é essencial 
para nortear toda a avaliação do paciente, além de permitir sugestões de 
patologias e prognósticos. 

1.1 Identificação 

No primeiro tópico da anamnese, deve-se realizar correlações com 
dados epidemiológicos e atentar para características da vida do paciente 
que possam demonstrar susceptibilidade a algumas patologias.

João Victor Fernandes De Paiva | Karoline Frazão Bezerra
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IDADE

Doenças congênitas e  
Moléstia Reumática

Angina e Infarto Agudo do 
Miocárdio

Chagas e Hipertensão

Crianças/Jovens
menores de 20 anos

Pacientes com mais
de 50 anos

Pacientes entre  20 e 50 anos

SEXO

Maior  
incidência de:  

Estenose/Prolapso 
mitral

Maior incidência 
de: aterosclerose 

coronariana

Figura 1. Ilustração exemplificando patologias mais associadas à determinada faixa 

etária.

Figura 2. Ilustração exemplificando patologias mais prevalentes no sexo feminino e 

masculino.
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Tabela 1. Relação prevalente entre algumas características e patologias 

cardiovasculares.

CARACTERÍSTICA ATENÇÃO PARA:

Etnia (Negros) Maior incidência de H.A. e em maior intensidade

Profissão Esforço Físico/Estresse

Naturalidade/Residência Doenças Endêmicas (Chagas)

Antecedente de Infecções Estreptocócicas Lesões valvares reumáticas

Lesões Renais Presença de H.A.

Histórico de transtornos psicológicos Sintomatologia de causa psicológica

Hábitos de vida Doenças relacionadas com: alimentação/tabagis-
mo/alcoolismo/sedentarismo

1.2 Sinais e sintomas.

A avaliação e compreensão das queixas referidas pelos pacientes são 
de grande importância para a suspeição diagnóstica e definição do curso 
de tratamento e prognóstico. Assim, na semiologia do sistema cardiovas-
cular, se faz necessário conhecer os principais quadros relacionados e ob-
servar casos importantes para diagnóstico diferencial.

1.2.1 DOR TORÁCICA

Fluxograma 1. Características de dor torácica de diferentes etiologias.

1.2 Sinais e sintomas 
 
 A avaliação e compreensão das queixas referidas pelos pacientes são de grande importância para a 
suspeição diagnóstica e definição do curso de tratamento e prognóstico. Assim, na semiologia do sistema 
cardiovascular, se faz necessário conhecer os principais quadros relacionados e observar casos 
importantes para diagnóstico diferencial. 
 

1.2.1 DOR TORÁCICA 

 

DOR CARDÍACA                                                  

 

 

                                           

 

 

 
 
 
Fluxograma 1. Características de dor torácica de diferentes etiologias. 
 

Tabela 2. Caracterização da dor torácica nas diferentes síndromes coronarianas. 
 

TIPO 
 

DURAÇÃO 
 

FATORES ASSOCIADOS 

 
Angina Estável 

 
Até 10 minutos 

 

Provocada por esforço físico e 
estresse, e melhorada com 
repouso e nitrato sublingual. 

 
Angina Instável 

 
Até 20 minutos 

Pode ocorrer em repouso, e 
também melhora com nitrato 
sublingual. 

 
IAM 

 
Mais de 20 minutos 

 

Não alivia com repouso nem 
nitrato sublingual. 

                                                       
 
Tabela 3. Caracterização da dor torácica em diversos diagnósticos diferenciais. 

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
DIAGNÓSTICO CARACTERÍSTICA FATORES ASSOCIADOS 

 
Tromboembolismo 

pulmonar 

 
Dor pleurítica ou em aperto, 

em região retroesternal. 

Início súbito, com presença de dispneia, 
hemoptise. Relacionada a pós-

operatório, trombose venosa profunda e 
imobilização prolongada. 

 
 

Pleurite 

 
Dor pleurítica localizada na 

região envolvida 

 

Duração variável, piora com inspiração e 
tosse, e melhora com decúbito 

preferencial. 

 
Pneumotórax 

 

Dor pleurítica, aguda e 
unilateral. 

Piora com inspiração e tosse, e 
apresenta dispneia e expansibilidade 

torácica reduzida. 
 

Refluxo gastroesofágico 

 

Dor em queimação em Apresenta disfagia e regurgitação, piora 
com a deglutição e decúbito pós-prandial, 

AÓRTICA 

ISQUÊMICA 

→ Dissecção de aorta: súbita, lancinante, 
intensa, retroesternal, que irradia para 
pescoço, ombros e região interescapular. 

→ Pericardite: Dor aguda e contínua, em constrição ou 
queimação retroesternal, em direção ao ápice, que piora 
com inspiração / tosse / deglutição, e melhora com 
inclinação do tórax ou posição genupeitoral. 

 → Síndrome coronariana: relacionada à hipóxia celular, dor constritiva (aperto), 
retroesternal (restrita ou precordial), leve, moderada ou intensa, que irradia para mandíbula, 
região cervical, MMSS, região epigástrica e região interescapulovertebral. 

PERICÁRDICA 
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Tabela 2. Caracterização da dor torácica nas diferentes síndromes coronarianas.

TIPO DURAÇÃO FATORES ASSOCIADOS

Angina Estável Até 10 minutos
Esforço, estresse, melhora com 
repouso e Nitrato sublingual.

Angina Instável Até 20 minutos
Semelhante↑, pode ocorrer em 
repouso, melhora com Nitrato 

sublingual.

IAM Mais de 20 minutos
Não alivia com repouso nem 

Nitrato sublingual.

Tabela 3. Caracterização da dor torácica em diversos diagnósticos diferenciais.

DIAGNÓSTICO CARACTERÍSTICA FATORES ASSOCIADOS

Tromboembolismo 
pulmonar

Dor pleurítica ou em 
aperto, em região retro-

esternal.

Início súbito, presença de dispneia/he-
moptise, relacionada com pós-operatório, 

TVP e imobilização prolongada

Pleurite
Dor pleurítica na região 

envolvida
Duração variável, piora com inspiração/

tosse, melhora com decúbito preferencial.

Pneumotórax
Dor pleurítica, aguda, 

unilateral.
Piora com inspiração/ tosse, apresenta 

dispneia e murmúrios reduzidos.

Refluxo gastroesofágivo
Dor em queimação em 

região epigástrica e retro-
esternal.

Apresenta disfagia e regurgitação, piora 
com a deglutição, e decúbito pós-pran-

dial, melhora com IBPs e antiácidos. 

Dor osteomuscular
Dor nas articulações cos-

tocondrais e costoesternal 
e nas cartilagens costais.

Piora com palpação e movimentos do 
tórax, melhora com analgésicos e pode 

apresentar sinais flogísticos.

Dor psicogênica
Dor “surda” – de difícil 

localização, difusa, pro-
funda.

Aumenta com estresse, sem relação com 
esforço, presença de palpitações, dispneia 
suspirosa, dormência e astenia, alívio com 

repouso /analgésicos e placebos.

1.2.2 PALPITAÇÕES

Trata-se de um sintoma largamente referido na prática clínica, consis-
tindo na percepção incômoda dos batimentos cardíacos. Faz-se necessá-
rio avaliar frequência e ritmo cardíacos, duração das palpitações, fatores 
desencadeantes, grau de incômodo, ocorrência de síncope e pré-síncope, 
conhecimento de cardiopatia estrutural e história familiar de morte súbi-
ta. Podem estar relacionadas ao esforço (desaparecendo com o repouso e 


