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RESUMO
As neoplasias cardíacas são as mais raras do organismo humano. Com os avanços
recentes dos métodos diagnósticos e da cirurgia cardíaca, esses tumores vêm sendo
cada vez mais conhecidos e estudados, assim como o diagnóstico precoce e tratamento
definitivo apresentam melhores resultados atualmente. A maioria é constituída por
tumores benignos, passíveis de tratamento cirúrgico, muitas vezes curativo.
DESCRITORES: Neoplasias Cardíacas; Diagnóstico.
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INTRODUÇÃO
Os tumores cardíacos são neoplasias benignas ou malignas que se originam dos
tecidos cardíacos de revestimento interno, camada muscular ou do pericárdio(1). Podem
ser primários ou metastáticos (estes também chamados secundários). Até a década de
50, eram considerados apenas achados raríssimos e curiosos(2). Com o advento da
circulação extracorpórea e do avanço da medicina diagnóstica (ecocardiografia,
tomografia computadorizada e ressonância magnética), o diagnóstico e o tratamento
cirúrgico tornaram-se mais factíveis.
A incidência dos tumores cardíacos primários varia de 0,02 a 0,05% em estudos de
autópsias; em tumores secundários observa-se uma incidência de 1%(1-6). Os tumores
benignos representam cerca de 75% dos casos, sendo que 50% destes são constituídos
pelos mixomas, e o restante por lipomas, fibroelastomas papilares e rabdomiomas.
Cerca de 25% dos tumores cardíacos exibem características de malignidade ou se
comportam de tal forma, sendo 95% constituídos por sarcomas e 5% por linfomas(2,7).
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A ausência de sintomatologia precoce e específica nos pacientes portadores dificulta
o diagnóstico clínico, e na maioria dos casos se apresenta em estágios tardios, quando
os tumores já produzem efeitos de massa e à distância, como sintomas obstrutivos e
embolizações, respectivamente. Porém, estabelecido o diagnóstico, a maioria é passível
de ressecção cirúrgica, e muitas vezes curativa.
Apesar da apresentação frequentemente inespecífica, os tumores cardíacos podem
produzir efeitos e sintomas comuns entre si(2), que são:
1.

Obstruções: a depender do tamanho, os tumores atriais podem dificultar o

fluxo sanguíneo pelas valvas atrioventriculares e mimetizar estenoses valvares. Em
cavidades ventriculares, apesar de menos freqüentes, podem ocasionar obstruções às
vias de saída, cursando com sintomas do tipo dor torácica, dispnéia ou síncope.
2.

Embolizações: os êmbolos podem se originar dos próprios tumores ou por

trombos de suas adjacências, e a depender do foco originário gerar êmbolos pequenos
e múltiplos, e mimetizar vasculites ou endocardite; enquanto que êmbolos maiores
podem evoluir com eventos oclusivos, como acidente vascular cerebral.
3.

Arritmias: a infiltração do próprio tecido tumoral no miocárdio e nas vias de

condução ou a presença da massa tumoral podem ocasionar alterações no ritmo
cardíaco, como bloqueios atrioventriculares, taquicardias ventriculares ou até mesmo
morte súbita.
Os avanços tecnológicos recentes em métodos de imagem têm permitido a
identificação mais precisa e precoce, como a ecocardiografia transesofágica e a
ecocardiografia fetal, possibilitando até mesmo o diagnóstico em fase intrauterina.
Com isso e com o incremento de novas técnicas cirúrgicas, e menos invasivas (cirurgia
robótica, por exemplo), o tratamento cirúrgico tem possibilitado melhores resultados,
mesmo em casos de pior prognóstico(1,2,8-12).
TUMORES PRIMÁRIOS BENIGNOS
Mixomas
Os mixomas compõem a maioria dos tumores cardíacos, chegando a contabilizar
50% dos casos em determinados estudos(2,3,13). Predominam no sexo feminino, e vêm a
ser diagnosticados em períodos discrepantes conforme a literatura; por volta dos 50
anos (média de idade em fonte americana)(14-16) ou acima dos 60 anos (fonte
européia)(17). Grande parte se insere na fossa ovalis (face atrial esquerda) do septo
interatrial (de 64 a 85% dos doentes) e em 90% são solitários, enquanto que os que se
originam das valvas são incomuns. Produzem sintomas em 75 a 90% dos casos –
sintomas constitucionais (febre, anorexia, perda de peso, adinamia, astenia) em 30 a
90% dos pacientes, fenômenos embólicos em 16 a 50% e distúrbios hemodinâmicos e
obstrutivos em 40 a 60%(2,15-20). Geralmente não causam sopros mas podem levar ao
chamado “tumor plop” (ruído diastólico característico quando o mixoma se move pela
valva mitral ou tricúspide), e como citado anteriormente, podem ocasionar sintomas
constitutivos, dispnéia, dor torácica, síncope, arritmias, fenômenos embólicos e gerar
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sinais e sintomas de insuficiência cardíaca congestiva (1,2). Mais incomuns ainda, os
mixomas das câmaras cardíacas direitas podem causar obstruções nas valvas
tricúspide ou pulmonar e insuficiência cardíaca direita, assim como embolia pulmonar
e sintomas pleuríticos(2,21). Logo, tais aspectos clínicos não direcionariam ao
diagnóstico presumido de tumor cardíaco no início de uma investigação clínica
devido à ampla gama de cardiopatias associadas a esses sinais e sintomas.
Em situações específicas, os mixomas podem ter origem familiar, que se
manifestam em idade mais precoce. São associados a múltiplas síndromes endócrinas,
como LAMB (Lentigos, mixomas Atriais, mixomas Mucocutâneos, nevos azuis – Blue
naevi) e NAME (Nevo, mixoma Atrial, neurofibromata Mixoide, Efélides). Recentes
mudanças na nomenclatura sugerem a junção dessas síndromes numa categoria maior
do Complexo de Carney, cujo nome remonta ao médico que descreveu as
características familiais desse distúrbio, composto por mixomas cardíacos e cutâneos,
hiperpigmentação cutânea e hiperatividade endócrina [2,22]. Cerca de 7% dos
mixomas têm associação com o Complexo de Carney(23).
A célula que dá origem ao mixoma é desconhecida. Macroscopicamente, os
mixomas têm formato irregular, gelatinoso, brilhante e com múltiplas colorações, e
também podem ter pontos de calcificações. São massas pedunculadas, geralmente
aderidas ao septo interatrial esquerdo em volta da fossa ovalis, podendo uma pequena
porção estar proeminente no átrio direito. Por sua natureza pedunculada, podem se
mover e eventualmente obstruir vias de entrada ou saída dependendo de sua
localização(1,2).
As características morfológicas dos mixomas são importantes fatores na
identificação desses tumores. Aliada à suspeita clínica, a ecocardiografia pode
diagnosticar a maioria dos casos de mixomas. Tanto no ecocardiograma transtorácico
quanto no transesofágico a estrutura do mixoma se mostra aderida a alguma porção
do septo interatrial, e se não visualizada, pode-se notar uma tração ou protrusão do
septo quando o tumor se move em direção à valva atrioventricular. A diferenciação
entre tumor e outras possíveis estruturas, como vegetações e trombos intracavitários é
de grande importância, principalmente em relação aos trombos. Os mixomas, além de
serem aderidos ao septo, têm consistência heterogênea e podem apresentar pontos
brilhantes e calcificações, enquanto que os trombos geralmente se localizam nos
apêndices atriais e apresentam consistência homogênea. Em alguns casos, os dados
clínicos e ecocardiográficos podem não colaborar com a distinção entre as estruturas, e
o diagnóstico pode se tornar confuso, podendo ser auxiliado por ressonância
magnética. Nos demais, alternativamente, recomenda-se anticoagulação oral para
ajudar na diferenciação diagnóstica. Porém em situações extremas em que nenhum
método se mostrar eficaz, a intervenção cirúrgica pode ser necessária (1,2,24).
O tratamento de escolha para os mixomas cardíacos é a ressecção cirúrgica precoce,
com o uso da circulação extracorpórea. Apesar de sua natureza histológica benigna, os
pacientes não tratados podem evoluir com sérias complicações (falência cardíaca por
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obstrução mecânica do tumor, fenômenos embólicos e arritmias ventriculares) ou até
mesmo morte súbita. A ressecção cirúrgica se faz necessária com o mínimo de
manipulação do órgão devido ao risco de deslocamento de fragmentos do tumor. As
taxas de sobrevida são altas e os resultados satisfatórios, mas recomenda-se
acompanhamento regular com ecocardiografias de controle por possíveis recorrências
do tumor. O surgimento de novos tumores pode ser causado por dois mecanismos:
inadequada excisão do tumor (é necessária ressecção total e parte do tecido adjacente)
e presença de outros sítios neoplásicos (por exemplo, em doenças familiares como no
Complexo de Carney) (1-3,22,23).

Figura 1. Foto de cirurgia para ressecção de mixoma atrial esquerdo. Exposição da cavidade do átrio
esquerdo, a seta indica o mixoma.

Figura 2. Vista do mixoma cardíaco após sua excisão. Notam-se bordas e superfície irregulares e o
aspecto gelatinoso.
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Rabdomiomas
Os rabdomiomas são os tumores cardíacos primários benignos mais comuns em
lactentes e crianças, constituindo 60% dos casos(1,2,12). São usualmente múltiplos,
intramiocárdicos e sua localização mais comum é nos ventrículos, mas não raramente
podem se originar nos átrios, e em até 50% dos casos os tumores se estendem adentro
das cavidades cardíacas. Quando afetam a junção atrioventricular, as células tumorais
podem agir formando uma via acessória entre átrio e ventrículo, visto que aquelas são
similares às células de Purkinje, resultando em síndromes de pré-excitação. A
associação entre a presença de múltiplos rabdomiomas cardíacos e esclerose tuberosa
tem sido há muito reconhecida(1,2,25,26). A incidência de esclerose tuberosa em pacientes
com rabdomiomas tem sido reportada em 60-80%

(1,27,28)

, assim como em pacientes

diagnosticados com esclerose tuberosa podem ser detectados rabdomiomas em 4372% dos casos(1,25,29).
Os sintomas geralmente resultam dos efeitos obstrutivos nas vias de entrada ou
saída. Arritmias podem estar presentes também em cerca de 16 a 47% dos pacientes
com rabdomiomas, e uma maior incidência da Síndrome de Wolff-Parkinson-White
tem sido relatada em pacientes com esclerose tuberosa em comparação com a
população em geral (1,5% x 0,15%, repectivamente), fato que pode ser explicado pelo
mecanismo da via acessória formada pelas células dos rabdomiomas na junção
atrioventricular(1,2,30).
Após o nascimento, as células tumorais vão perdendo sua capacidade replicativa e
a regressão do tumor é um evento esperado à medida dos tempos. A resolução
completa ocorre em mais de 80% dos casos na infância, e por isso os tumores podem
ser

tratados

de

modo

conservador,

com

acompanhamento

eco

e

eletrocardiográficos(1,2,31). A intervenção cirúrgica é reservada apenas a pacientes com
comprometimento hemodinâmico por obstruções mecânicas e arritmias intratáveis
causadas pelos rabdomiomas.
Fibroelastomas papilares
Esses pequenos tumores afetam o aparato valvar e geralmente são encontrados
incidentalmente em autópsias. Com o maior acesso da população a exames como a
ecocardiografia, eles têm sido encontrados e frequentemente confundidos com
vegetações. Sua aparência típica é comparada às anêmonas do mar. Apesar de serem
de origem benigna e aparentemente inofensivos, podem levar a embolizações em
território cerebral e coronariano, sendo recentemente recomendada sua ressecção
cirúrgica como tratamento definitivo (2,32).
Fibromas
São tumores solitários e geralmente se localizam no septo interventricular. Os
fibromas são derivados de fibroblastos do tecido conectivo, são mais frequentes em
crianças e podem atingir até 10cm de diâmetro, causando obstruções, arritmias
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ventriculares e insuficiência cardíaca congestiva. A presença de calcificação na
porção central do tumor é patognomômica dos fibromas. Por não apresentarem
regressão tumoral espontânea, a ressecção cirúrgica é recomendada na maioria dos
casos. Com a piora da função cardíaca devido à perda de miocárdio sadio e a não
resolução com a ressecção cirúrgica, tem se considerado uma indicação para o
transplante cardíaco(1,2,12).
Lipomas
Esses tumores

derivados de adipócitos maduros

são massas encapsuladas,

comumente subepicárdicas, raramente geram sintomas, e são exclusivos dos adultos.
Podem evoluir com arritmias, como bloqueios atrioventriculares. Raramente
necessitam de intervenção cirúrgica (1,2).
Devem ser diferenciados da hipertrofia lipomatosa do septo interatrial, em que há
deposição e formação de uma massa não encapsulada de adipócitos maduros e
fetais(1,2).
Hemangiomas
Esses tumores são extremamente raros, podem se localizar em quaisquer tecidos
cardíacos, mas têm predileção pelo septo interventricular e átrio direito. São nódulos
subendocárdicos, medindo cerca de 2-4 cm de diâmetro, e microscopicamente podem
conter aspectos capilares, cavernosos, intramusculares ou hemagioendoteliomatosos.
Em recém-natos com múltiplos hemangiomas cutâneos, deve-se suspeitar da
presença de hemangiomas cardíacos.
Os hemangiomas podem regredir espontaneamente, com um bom prognóstico.
Porém, em crianças sua evolução pode ser desfavorável devido a hemorragias de
seus pequenos vasos, insuficiência cardíaca de alto débito, trombocitopenia,
taquicardias ventriculares e tamponamento cardíaco. A ressecção cirúrgica
comumente se torna difícil pela natureza vascularizada dos tumores (1,2,12).
TUMORES PRIMÁRIOS MALIGNOS
Os tumores cardíacos primários malignos representam um quarto do total das
neoplasias cardíacas. Os sarcomas predominam com 95% dos casos, são mais comuns
entre a terceira e quinta décadas de vida e afetam principalmente o átrio direito. A
evolução costuma a ser rápida e agressiva, com grande infiltração local e metástases,
obstruções e morte. Os outros 5% são formados pelos linfomas, muitas vezes
associados a síndromes de imunodeficiência a pacientes transplantados em uso de
terapia imunossupressora(1,2,7).
Angiossarcomas
Esses tumores ocorrem predominantemente no sexo masculino e quase que
exclusivamente se localizam no átrio direito (80%). À ecocardiografia se mostram
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como massas tumorais de bases amplas próximas à veia cava inferior, com infiltrações
locais e metástases para pleura, mediastino e pulmões. Os sinais e sintomas incluem
insuficiência cardíaca direita, derrame pericárdico, dor torácica pleurítica e sintomas
constitutivos. A sobrevida raramente ultrapassa seis meses após a instalação dos
sintomas, e a quimioterapia adjuvante apresenta pouco benefício (1,2,33).
Rabdomiossarcomas
São os tumores malignos mais comuns após os angiossarcomas, também se
manifestam em adultos do sexo masculino, têm origem no músculo estriado e afetam
quaisquer câmaras cardíacas. Seus sinais e sintomas mais comuns são febre, anorexia,
perda de peso, mal-estar, derrame pericárdico ou pleural e fenômenos embólicos.
Assim como nos angiossarcomas, a invasão não ultrapassa o pericárdio parietal.
Também apresentam prognóstico ruim(1,2).
Fibrossarcomas
De origem fibroblástica, podem acometer todas as câmaras cardíacas e estruturas
adjacentes, apresentam formação nodular pequena, firme e acinzentada. A sobrevida
não ultrapassa 12 meses após o diagnóstico(1).
Linfomas
São tumores muito raros, podem afetar qualquer localização no coração ou no
pericárdio, sem predileção por algum sítio específico. Cursam com cardiomegalia,
insuficiência cardíaca congestiva e derrame pericárdico, geralmente associados a
estados de imunossupressão. De prognóstico ruim, a radioterapia e a cirurgia
apresentam resultados limitados (1,2) .
TUMORES SECUNDÁRIOS OU METASTÁTICOS
Os tumores metastáticos do coração apresentam incidência de 1% em estudos de
autópsias, sendo 20 vezes mais frequentes do que os tumores primários (1,2,6,34). Podem
afetar o epicárdio, miocárdio e o endocárdio, mas a grande maioria é epicárdica.
Carcinomas pulmonares ou de mama podem se espalhar para o pericárdio e causar
derrames pericárdicos, as neoplasias pulmonares também podem crescer em direção
às veias pulmonares e afetarem a valva mitral e causar sintomas obstrutivos, assim
como os carcinomas de células renais podem invadir a veia cava inferior e cursar com
embolias atriais e pulmonares(2).
Por razões desconhecidas, o melanoma tem predileção por metástases cardíacas.
Metade dos casos de melanoma disseminado apresenta depósitos no tecido cardíaco à
necrópsia, sem preferência por locais específicos. A leucemia pode evoluir com
infiltrações no tecido miocárdico, algumas vezes com grandes depósitos e o derrame
pericárdico geralmente hemorrágico. Os linfomas também metastatizam para o
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coração, formando pequenas massas intramiocárdicas que geralmente não produzem
sintomas(1,2).

CONCLUSÃO
Apesar da diversa variedade de neoplasias cardíacas, os tumores do coração são
muito raros. Os tumores benignos compõem a maioria dos casos, e tanto o tratamento
conservador quanto cirúrgico apresentam resultados favoráveis. Os tumores malignos,
por outro lado, pouco se beneficiam das terapias empregadas atualmente, e a cirurgia,
quimioterapia e radioterapia podem atuar prolongando a sobrevida dos pacientes por
apenas poucos meses.
Tab. 1 - Breve resumo das neoplasias cardíacas.
TUMORES BENIGNOS

Mixomas: mais frequentes em geral, maioria no átrio
esquerdo, solitários, sexo feminino
Rabdomiomas: mais frequentes na infância, associação
com esclerose tuberosa
Fibroelastomas papilares: pequenos tumores do aparato
valvar e subvalvar, similares a "anêmonas-do-mar", podem
causar embolias, indicação cirúrgica
Fibromas: origem dos fibroblastos, geralmente no septo
interventricular, crescimente progressivo, alguns casos
culminam com indicação para transplante
Lipomas: raramente sintomáticos, raramente necessitam
de cirurgia
Hemangiomas: muito raros, podem regredir
espontaneamente; tratamento cirúrgico apresenta grandes
riscos de complicações hemorrágicas

TUMORES MALIGNOS

Sarcomas: compõem 95% dos tumores, angiossarcomas e
rabdomiossarcomas
Maioria no átrio direito
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Linfomas: associoção com síndromes de imunodeficiência
e estados de imunosupressão (transplantados)
Tratamento raramente curativo
Tumores metastáticos: incidência de 1% (20x mais que os
primários)
Geralmente epicárdicos
Carcinomas pulmonar e de mama podem invadir o
pericárdio
Carcinomas de células renais podem invadir a veia cava
inferior
Metade dos melanomas disseminados se apresentam com
depósitos no coração

ABSTRACT
Cardiac tumors are the rarest in the human organism. With recent advances in
diagnostic procedures and cardiac surgery, these tumors have been increasingly
known and studied, as well as early diagnosis and definitive treatment have better
results nowadays. The majority are benign tumors, amenable to surgical treatment,
often curative.
KEYWORDS: Heart Neoplasms; Diagnosis.
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