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▪ Mulheres com idade entre 40 e 70 anos de idade tem 2x mais
doença isquêmica não obstrutiva das coronárias que homens;

▪ Na doença microvascular são vistas tanto desordens vasomotoras
(espasmo coronariano) como disfunção metabólica e endotelial de
pequenos vasos;

▪ As diferenças relacionadas ao sexo incluem artérias mais finas e
mais remodelamento positivo em mulheres.

▪ Dados de autopsia em mulheres mostram mais erosão de placas e
embolizações distais;



Importante levar em conta as diferenças dos sintomas anginosos
nas mulheres que tendem a ser mais atípicos que em homens.



Além dos tradicionais fatores de risco para DAC como HAS, DM, DLP,
Tabagismo, outros também são relevante para mulheres.



J Am Coll Cardiol. 2018 November 27; 72(21): 2625–2641. doi:10.1016/j.jacc.2018.09.042. 

Os vasos epicárdicos são de capacitância, as pré-arteríolas e arteríolas são responsáveis pela
regulação do fluxo e controle do metabolismo e os capilares pelas trocas.



Sintomas anginosos
+

Testes anatômicos: 

Angiotomografia de coronárias, cinecoronariografia (obstrução < 50% e FFR ≥

0,80 / teste de vasoreatividade vascular com acetilcolina)
e/ou

Testes funcionais:
PET com reserva de fluxo coronário (CFR < 2,5 é anormal e < 2,0 é 

associado a eventos cardiovasculares)

Diagnóstico 



Entre 963 mulheres com dç
não obstrutiva (<50%) não
houve correlação entre a
menor velocidade de reserva
de Fluxo coronariano (artéria
DA) com os sintomas de dor
torácica anginosa.

Lack de conhecimento! 
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▪ Controle dos fatores de risco

▪ Terapia antitrombótica (AAS) e hipolipemiante (vastatinas) – principalmente se dç
aterosclerótica presente;

▪ Terapia anti-isquêmica com nitratos, betabloqueadores, BCC associados a
betabloqueadores, IECA (e possivelmente BRA) pela diminuição da vasoconstricção
da angiotensina II;

▪ Terapia antianginosa com ivabradina e trimetazidina.

O tratamento em geral é empírico e abrangente pela fisiopatologia multifatorial, Não há terapia
comprovada eficaz e não há orientações formais de guidelines.



Prognóstico 

DÇ microvascular é associada
com aumento de mortalidade
aproximadamente de 4x e de
eventos cardiovasculares maiores
de 5x.
Mortalidade de 9,3% (OR 3.93) e
MACE de 16,9% (OR 5,15).
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Síndrome de Takotsubo



▪ A apresentação clínica mais comum é a dor torácica e dispneia, menos
comumente síncope e EAP e raramente Choque, arritmias ventriculares graves
e PCR;

▪ A alteração eletrocardiográfica mais comum é a elevação do segmento ST em
derivações precordiais. Alterações de onda Q e imagens em espelho geralmente
estão ausentes, e pode haver ainda um prolongamento do intervalo QT;

▪ Os biomarcadores de necrose miocárdica se elevam, em geral, menos que no
IAM de doença arteriosclerótica e há uma desproporção entre o valor dos
biomarcadores e o grau de disfunção na ventriculografia. Ocorre também
elevação do BNP / pró-BNP pela disfunção ventricular.



O InterTAK score é usado para pacientes com
clínica sugestiva mas sem elevação do segmento ST.



Gatilho externo        ativação cerebral
descarga de cortisol e catecolaminas 

Ativação da glândula adrenal
Epinefrina e Norepinefrina circulantes

Dano (toxicidade) direta com 
vasoconstricção epicárdica e microvascular, e 

grande aumento do trabalho cardíaco. 

A predileção pelo climatério sugere que a ausência
do estrógeno seja um facilitador do processo.





Tratamento do quadro agudo



Tratamento após a alta 



Obrigado!      
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