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FIG 1. Imagens da síndrome do coração esquerdo hipoplásico em um dos
fetos. Diminuição do tamanho da câmara ventricular esquerda e estrutura
hiperecoica intraluminal (seta) nas imagens ultrassonográficas (A, B). Visão
ecocardiográfica longitudinal (A) e visão ecocardiográfica transversal (B).
Espécime macroscópico (C, D) mostrando a massa brilhante dentro da câmara
ventricular esquerda (setas). Imagens microscópicas do coração do filhote. (E)
Área de transição entre o tecido muscular cardíaco com fibras musculares
desorganizadas (seta) e o tecido muscular cardíaco com mineralização
multifocal necrótica (ponta de seta) (Hematoxilina e Eosina. Objetivo 10x). (F)
Detalhe da fotomicrografia anterior mostrando tecido muscular necrótico,
foco de mineralização (seta) e tecido necrótico de células gigantes
multinucleadas fagocitando (ponta de seta) (Hematoxilina e Eosina. Objetivo
40x). LA, átrio esquerdo; VE, ventrículo esquerdo; RA, átrio direito; VD,
ventrículo direito.

Introdução
A síndrome do coração esquerdo hipoplásico (SHCE) é
um defeito cardíaco congênito raro relatado em
pessoas. Refere-se ao desenvolvimento anormal das
estruturas cardíacas esquerdas, incluindo
subdesenvolvimento do ventrículo esquerdo, aorta e
arco aórtico, bem como atresia ou estenose mitral. As
alterações causadas por esta síndrome resultam na
obstrução do fluxo sanguíneo da via de saída do
ventrículo esquerdo.
Objetivo do relato:
Descrever cinco casos de SHCE em fetos caninos.
Descrição do relato:
O exame ultrassonográfico foi realizado em duas
cadelas Bulldog Inglês, duas cadelas Bulldog Francês e
uma cadela Pug no final da gestação (aproximadamente
58 dias de gestação). Durante o exame
ultrassonográfico, identificamos uma alteração cardíaca
em um dos fetos de cada uma das cinco cadelas. Uma
pequena câmara ventricular esquerda (VE) redonda e
de aparência tensa foi documentada, e o ápice do
coração era basicamente formado pelo ventrículo
direito. O ventrículo esquerdo exibia uma estrutura
hiperecoica intraluminal projetando-se do ápice
cardíaco conforme figura 1 (A e B). Os fetos morreram
logo após o nascimento, sendo quatro fêmeas e um
macho. Dessa forma, foi realizada necropsia desses
filhotes, com enfoque no sistema cardiorrespiratório. O
VE era menor que o ventrículo direito e as valvas
atrioventriculares aparentemente normais. O VE estava
parcialmente preenchido por uma massa, mais
brilhante e mais dura que o miocárdio normal. O
aspecto macroscópico foi semelhante em todos os
casos, conforme figura 1 C e D. No histopatológico
identificou fibras musculares degeneradas compatíveis
com SHCE, figura 1 E e F.
Conclusão:
O exame ultrassonográfico gestacional identificou com
precisão os corações com malformações congênitas e
teve papel fundamental no processo diagnósticos ainda
dentro do útero.


