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Definição
A síndrome de Wellens é uma entidade clínica caracterizada por dor
torácica, alterações electrocardiográficas ao nível da onda T nas
derivações precordiais e estenose crítica na porção proximal da
1-3
artéria descendente anterior (DA) .

Enquadramento histórico
A associação entre um padrão electrocardiográfico característico e
a presença de estenose severa na DA foi descrita, pela primeira vez,
no ano de 1982, por De Zwann et al., num grupo de indivíduos com
o diagnóstico de angina instável (AI), que apresentavam alterações
específicas ao nível da onda T nas derivações precordiais que,
subsequentemente desenvolveram um extenso enfarte agudo do
2,4,5
miocárdio (EAM) da parede anterior .

Epidemiologia
A síndrome de Wellens apresenta uma incidência de cerca de 10 a
15% de todas as síndromes coronárias agudas (SCA) nos Estados
6,7
Unidos da América . Por sua vez, do total de indivíduos com
sintomatologia coincidente com o diagnóstico de AI, este padrão
electrocardiográfico encontra-se presente em, aproximadamente,
4
14 a 18% .
Num estudo prospectivo realizado por De Zwann et al., com uma
amostra de 1260 indivíduos hospitalizados com o diagnóstico de AI,
foi possível identificar o referido padrão electrocardiográfico em
180 indivíduos (14%), sendo que todos apresentavam lesão na DA
proximal ≥ 50% (valor médio de estenose de 85%) e 33
2,8,9
apresentavam oclusão .

Apresentação clínica e exames complementares de
diagnóstico
As causas da síndrome de Wellens são coincidentes com as da SCA,
nomeadamente formação e/ou erosão de placa aterosclerótica,
vasoespasmo da artéria coronária, aumento das necessidades do
4
músculo cardíaco e hipoxia .
Os factores de risco para o desenvolvimento desta patologia são a
diabetes mellitus, o tabagismo, a hipertensão arterial, a idade
avançada, a dislipidemia, a síndrome metabólica, o stress e a
4,6
existência de história familiar de doença coronária .
A sintomatologia dos indivíduos com síndrome de Wellens é
consistente com AI, podendo apresentar precordialgia, diaforese,
náuseas, vómitos e cansaço. Contudo, os idosos, os diabéticos e as
mulheres estão mais predispostos a apresentar sintomatologia
4
atípica .
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Avaliação analítica
As análises sanguíneas auxiliam no diagnóstico diferencial,
nomeadamente através de biomarcadores cardíacos, hemograma,
4
D-dímeros e perfil metabólico e lipídico .
Habitualmente, na síndrome de Wellens, os biomarcadores
cardíacos estão dentro dos parâmetros da normalidade ou
4
ligeiramente elevados .
Electrocardiograma (ECG)
O ECG é um exame essencial para o diagnóstico, prognóstico e
2,10
orientação terapêutica do indivíduo com SCA .
Entre as alterações electrocardiográficas mais comuns no serviço de
urgência (SU) encontram-se as alterações da repolarização
ventricular, nomeadamente ao nível da onda T, ocorrendo em,
10
aproximadamente, 30% dos indivíduos com possível SCA .
Este exame não invasivo apresenta sensibilidade, especificidade e
valor preditivo positivo de, respectivamente, 69%, 89% e 86% para
5,11
as alterações coincidentes com a síndrome de Wellens .
Geralmente, as alterações electrocardiográficas surgem em
períodos sem dor ou equivalentes anginosos, fruto da reperfusão
espontânea do tecido miocárdico após oclusão transitória e súbita
da DA. Esta reperfusão pode ser resultante da existência de
11-13
circulação colateral ou do restabelecimento do fluxo sanguíneo
.

Alterações Electrocardiográficas
A síndrome de Wellens caracteriza-se pela presença de um padrão
de isquemia anterior subepicárdica, ou seja, ondas T bifásicas ou
ondas T invertidas, profundas e simétricas nas derivações
precordiais (principalmente em V2 e V3, e ocasionalmente em V1 e
2,14,15
V4-V6)
. Quanto mais proximal for a lesão coronária, mais
dispersas são as alterações electrocardiográficas ao nível das
12
derivações precordiais .
Há um envolvimento das derivações V1 e V4 em cerca de 66% e
4,16
75% dos casos, respectivamente . Contudo, nos SU, é comum
realizarem-se derivações like devido a condições particulares dos
doentes ou da situação em si, o que pode influenciar o padrão
electrocardiográfico, bem como a distribuição das alterações nas
derivações precordiais.
De acordo com as alterações electrocardiográficas, é possível
distinguir duas variantes da síndrome de Wellens, nomeadamente:
- tipo A: ondas T bifásicas com a primeira porção positiva ou em
rampa ascendente, e a segunda componente negativa, presente
em cerca de 24% dos casos.
- tipo B: segmento ST isoeléctrico ou com discreto
supradesnivelamento (< 1 mm) com morfologia linear ou
côncava, e inversão das ondas T, sendo o tipo mais frequente
1,5,11,13,16
(76% dos casos)
.
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Na síndrome de Wellens é possível verificar-se progressão do
padrão electrocardiográfico, ao nível da repolarização ventricular,
da variante menos frequente para a mais frequente (do tipo A para
13,17
o tipo B), auxiliando o diagnóstico desta patologia
(fig. 1).
A

B

Em situações de miocardite pode existir inversão difusa das ondas
T, assim como em estadios avançados da pericardite, na qual é
usual haver ondas T invertidas em todas as derivações com a
13
excepção de aVR e V1 (fig. 3).

C

Figura 3 – ECG realizado em indivíduo com o diagnóstico de miocardite, evidenciando
ritmo sinusal (FC de 95 bpm) e inversão difusa das ondas T em DIII, aVF e V3-V6.
Fonte: Serviço de Urgência, HSM-CHLN
Figura 1 – Electrocardiogramas seriados de um indivíduo do género feminino, com 45
anos de idade, que recorre ao SU devido a um episódio de dor precordial atípica, com
3 horas de duração, associada a ansiedade e diaforese. O ECG inicial (A) apresenta
inversão subtil da onda T em V2 (a merecer comparação com ECG´s prévios e/ou a
realização de ECG´s seriados). O ECG realizado 2 horas após a admissão no SU (B)
evidencia onda T bifásica em V2-V5, sugestivo de síndrome de Wellens.
Posteriormente, o ECG realizado 9 horas após a admissão (C) revela inversão da onda T
em V2-V6. A utente foi submetida a coronariografia, que revelou estenose crítica da
DA, tratada com angioplastia coronária percutânea transluminal (PTCA). Fonte: 13,18

Uma vez que na síndrome de Wellens a reperfusão ocorre antes da
presença de necrose irreversível, é frequente o ECG apresentar:





ausência de ondas Q;
manutenção da onda R nas derivações precordiais;
segmento
ST
isoeléctrico
ou
com
ligeiro
supradesnivelamento (< 1 mm);
2,12,13,18,19
intervalo QT prolongado
.

Caso o electrocardiograma seja realizado durante um episódio
sintomático, as ondas T tendem a normalizar, apresentando-se
positivas e com evidência de alterações do segmento ST (tanto infra
7,11
como supradesnivelamento) .
As alterações electrocardiográficas ao nível da onda T podem ser
transitórias ou persistir durante algumas horas ou mesmo semanas,
1,3,13
normalizando após a revascularização miocárdica
.

Diagnóstico Diferencial
O diagnóstico diferencial da síndrome de Wellens baseia-se no
6,13
tromboembolismo pulmonar (TEP) e em processos inflamatórios .
O TEP condiciona um padrão electrocardiográfico semelhante à
síndrome de Wellens, com inversão das ondas T nas derivações
precordiais. No entanto, a inversão das ondas T simultaneamente
13
em V1 e em DIII é bastante frequente e sugestivo de TEP (fig. 2).

Figura 2 – ECG realizado em indivíduo com o diagnóstico de TEP, evidenciando
taquicardia sinusal (FC de 110 bpm) e inversão das ondas T em DIII e em V1-V3.
Fonte: Serviço de Urgência, HSM-CHLN
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Tratamento e prognóstico
O
reconhecimento
das
alterações
electrocardiográficas
características da síndrome de Wellens é de extrema importância,
visto que, na ausência de tratamento adequado e em tempo útil, a
evolução natural da patologia origina um EAM anterior extenso
5,11,13
devido à oclusão total e persistente da DA
. Na realidade,
aproximadamente, 75% destes indivíduos desenvolvem enfartes
extensos da parede anterior em média após 8,5 dias, se apenas for
12,16
adoptada terapêutica farmacológica
.
Uma vez que a área do miocárdio irrigada pela DA é extensa, a
oclusão aguda desta artéria coronária causa, usualmente,
significativa disfunção ventricular esquerda e severa deterioração
hemodinâmica, podendo resultar em insuficiência cardíaca
11,20
congestiva grave
.
De forma a reduzir o risco de um eminente EAM e subsequente
necrose miocárdica, deverá ser realizada coronariografia e PTCA ou,
11,21
caso necessário, cirurgia de revascularização miocárdica .

Caso Clínico
Homem, 48 anos de idade, caucasóide, com hábitos tabágicos
pregressos e sem terapêutica habitual, que recorre ao SU por
quadro, com uma semana de evolução, caracterizado por dor
retroesternal intensa, tipo aperto, sem irradiação e desencadeada
com o esforço (bastando caminhar apenas alguns metros), e com
melhoria em repouso. Refere, igualmente, cansaço para esforços
médios.
Na admissão, apresentava-se hipertenso (141/84 mmHg), apirético,
com pulso rítmico (FC de 61 bpm) e assintomático. Realizou ECG
(fig. 4 e 5).

Figura 4 - ECG realizado na admissão: ritmo sinusal (FC de 52 bpm), baixa amplitude
da onda R em V2, presença de onda T bifásica em V1-V3 (alterações inexistentes no
ECG anterior (fig. 5)). Fonte: Serviço de Urgência, HSM-CHLN
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PTCA, com bom resultado angiográfico final, tendo alta após 5 dias
de internamento, encaminhado para a consulta de Cardiologia.

Figura 5 – ECG prévio: ritmo sinusal (FC de 53 bpm), baixa amplitude da onda R em V2,
sem outras alterações valorizáveis. Fonte: Serviço de Urgência, HSM-CHLN

Analiticamente verificou-se: hemoglobina 14,1 g/dL, leucócitos 9,9
x10^9/L e troponina T 14 ng/L. Pelo facto de o indivíduo se
encontrar assintomático e não apresentar TnT valorizável, teve alta,
referenciado para o médico de família, medicado com AAS 100 mg
e informado para os sinais de alerta que o deveriam fazer regressar
ao SU.
Quatro dias depois, o indivíduo recorre novamente ao SU, por dor
retroesternal opressiva, sem irradiação, e com diaforese associada,
após esforço moderado (caminhada de 100 metros), sem alívio. Na
admissão, apresentava-se normotenso (134/75 mmHg), apirético,
com pulso rítmico (FC de 64 bpm), sem sinais congestivos ou de
baixo débito, e com dor torácica ligeira. Realizou ECG (fig. 6).

Figura 6 - ECG realizado na 2ª admissão no SU: ritmo sinusal (FC de 55 bpm),
infradesnivelamento do segmento ST em V3-V6, com onda T bifásica em V1-V3. Fonte:
Serviço de Urgência, HSM-CHLN

Em consequência das alterações electrocardiográficas descritas, o
doente foi internado em SO, onde realizou análises sanguíneas,
radiografia do tórax e repetição do ECG (fig. 7). Analiticamente
verificou-se: hemoglobina 15,1 g/dL, leucócitos 9,6 x10^9/L e
troponina T 51 ng/L (atingindo o valor máximo de 380 ng/L no 2º
dia de internamento).

Figura 7 - ECG realizado duas horas após a admissão no SU (sem dor): ritmo sinusal (FC
de 56 bpm), presença de onda T bifásica em V1-V2. Fonte: Serviço de Urgência, HSMCHLN

O doente foi transferido para o Serviço de Cardiologia para
estratificação
invasiva,
tendo
realizado
ecocardiograma
transtorácico, que revelou acinesia meso-apical da parede anterior
do ventrículo esquerdo e função sistólica global conservada.
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Realizou coronariografia, que evidenciou lesão longa no segmento
médio da DA, condicionando estenose de 71 a 90%, submetida a
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