
116

Imagem

Cisto Hidático no Ventrículo Esquerdo
Left Ventricular Hydatid Cyst
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Paciente feminina, 38 anos, admitida na unidade 
hosp i ta la r  para  rea l i zação de apendicec tomia .  
No primeiro dia pós-operatório cursou com taquidispneia 
progressiva, crepitações difusas nos pulmões e hipotensão. 
Radiografia de tórax compatível com edema agudo de pulmão. 
Devido a ausência de fatores etiológicos que confirmassem 
o motivo da complicação foi solicitada a realização do 
ecocardiograma transtorácico, que evidenciou presença de 
imagem cística com conteúdo em seu interior, aderida ao 
endocárdio do ventrículo esquerdo, medindo 5,0 cm x 3,5 cm 
(Figuras 1 e 2). Por conta do achado ecocardiográfico e por 

exclusão de outras possibilidades diagnósticas, foi solicitada 
sorologia para echinococcus granulosus, confirmando a 
presença da Hidatidose cardíaca (Figura 3).
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Figura 1 – Imagem ecocardiográfica do ventrículo esquerdo em eixo curto. Figura 2 – Imagem ecocardiográfica do ventrículo esquerdo paraesternal 
longitudinal.
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Figura 3 – Sorologia pelo método de hemoaglutinação para equinococos.


