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RESUMO – As anomalias das artérias coronárias são alterações congênitas em sua origem, curso e/ou 
estrutura. A comunicação intercoronariana é um subconjunto muito raro, com fluxo sanguíneo uni- 
ou bidirecional entre duas ou mais artérias coronárias. Apresentamos o caso de um paciente do sexo 
masculino, com 70 anos, com síndrome coronária aguda, cuja angiografia revelou, por acaso, uma 
comunicação surpreendente e muito rara entre as artérias circunflexa e coronária direita. 

Descritores: Anomalias dos vasos coronários; Comunicação intercoronariana; Angiografia coronária

ABSTRACT – Coronary artery anomalies are congenital changes in their origin, course, and/or 
structure. Intercoronary communication is a very rare subset with uni- or bidirectional blood flow 
between two or more coronary arteries. We present the case of a 70-year-old male patient with acute 
coronary syndrome, and his coronary angiography incidentally showed a surprising and very rare 
communication between the left circumflex and right coronary arteries. 
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InTROdUçãO

As anomalias das artérias coronárias (AAC) abrangem um grupo diverso de doen-
ças congênitas, e os mecanismos fisiopatológicos e manifestações são muito variáveis. 
Sua incidência varia de 0,03 a 0,2% nos pacientes submetidos a cateterismo para ava-
liação de rotina.1 A comunicação intercoronariana (CIC) é um subgrupo muito raro 
de AAC, com fluxo uni- ou bidirecional entre duas ou mais artérias coronárias.2 Apre-
sentamos um caso extremamente raro de CIC com fluxo bidirecional, entre a artéria 
circunflexa (Cx) e a coronária direita (CD), sem doença oclusiva coronariana. O diag-
nóstico foi realizado por acaso, durante angiografia coronariana, devido à síndrome 
coronária aguda.

RELATO dO CASO

Paciente do sexo masculino, 70 anos, branco, ex-tabagista, com diabetes melito 
tipo 2 e hipertensão, sem história pregressa de infarto agudo do miocárdio (IAM), 
acidente vascular cerebral (AVC) ou coronariopatia, mas com história familiar positiva 
para os fatores de risco dessas doenças. Foi admitido no pronto-socorro, com náusea, 
vômitos e dor epigástrica, seguidos por lipotimia. O paciente foi encaminhado para 
angiografia coronariana, devido a níveis elevados de troponina e isquemia subepicár-
dica anterolateral no eletrocardiograma. Apesar da ausência de estenose significativa 
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na circulação coronariana, detectou-se achado curioso. As 
angiografias seletivas da CD mostraram enchimento retró-
grado de todos os ramos da Cx, a partir da porção distal da 
CD, com padrão de fluxo bidirecional (Figura 1 e Vídeos 1 
e 2). De modo semelhante, as injeções seletivas na artéria 

Figura 1. Injeção de contraste na artéria coronária direita mostra 
enchimento retrógrado da artéria circunflexa e seus ramos, com 
padrão de fluxo bidirecional. A seta branca indica a comunicação 
intercoronariana direta, e a seta preta mostra a artéria coronária 
direita e a artéria circunflexa. 

Figura 2. Injeção de contraste na artéria coronária esquerda mostra 
enchimento retrógrado da artéria coronária direita e seus ramos, 
com padrão de fluxo bidirecional. A seta branca indica a comuni-
cação intercoronariana direta, e a seta preta mostra a artéria cir-
cunflexa e a artéria coronária direita. 

Vídeo 1. Injeção de contraste na artéria coronária direita mostra 
enchimento retrógrado da artéria circunflexa e seus ramos, com 
padrão de fluxo bidirecional.

coronária esquerda (CE) mostraram enchimento retró-
grado das porções distais da CD, com o mesmo padrão de 
fluxo bidirecional (Figura 2 e Vídeo 3). Esses enchimentos 
retrógrados não estavam relacionados às colaterais, mas a 
uma CIC direta. 

Vídeo 2. Injeção de contraste na artéria coronária direita mostra 
enchimento retrógrado da artéria circunflexa e seus ramos, com 
padrão de fluxo bidirecional. 
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dISCUSSãO

As anomalias das artérias coronárias são alterações con-
gênitas em sua origem, estrutura e/ou curso. Há várias 
controvérsias em termos de sua incidência, classificação, 
ras treamento, hereditariedade e tratamento. A maioria das 
alterações é assintomática, mas o quadro clínico em adultos 
pode ser consequente a isquemia miocárdica, manifestan-
do como angina, síncope, arritmias e até morte súbita. Em 
atletas jovens, aparentemente saudáveis, representam a se-
gunda causa mais frequente de morte súbita.1,3

CIC é uma AAC congênita muito rara, definida como 
circulação aberta, com padrão de fluxo sanguíneo uni- ou 
bidirecional entre duas (ou mais) artérias coronárias.4 Di-
fere das artérias colaterais e fístulas, em termos de caracte-
rísticas angiográficas, e geralmente não reflete a doença 
coronariana subjacente.5,6

Em comparação com as colaterais, a CIC tem maior diâ-
metro (geralmente >1mm), é extramural e reta. A estrutura 
histológica do vaso conector tem as características de uma pa-
rede arterial normal, com camada muscular bem definida.2,5,6

Por sua vez, as fístulas coronarianas são comunicações 
anormais entre uma artéria coronária e uma câmara cardíaca 
ou vaso maior.7 Podem ser congênitas ou adquiridas, por 
trauma ou causas iatrogênicas.5 

Raramente se observa a CIC em angiografia coronaria-
na, em pacientes com ou sem estreitamento das coroná-
rias.2,6 Yamanaka e Hobbs relataram uma incidência de CIC 
de 0,002% em um grande estudo, com 126.595 pacientes.4

Vídeo 3. Injeção de contraste na artéria coronária esquerda mostra 
enchimento retrógrado da artéria coronária direita e seus ramos, 
com padrão de fluxo bidirecional. 

Dois tipos de CIC já foram descritos: entre as artérias 
descendente anterior esquerda e descendente posterior, no 
sulco interventricular distal, e entre a Cx e CD, no sulco atrio-
ventricular posterior,2,4,8,9 como mostrado em nosso caso.

Oliveira et al.10 relataram recentemente caso semelhante 
de comunicação direta, entre a Cx e a CD.

O significado real da CIC e suas consequências ainda 
não são conhecidos. Alguns autores acreditam que estas 
conexões podem ter papel protetor no miocárdio, caso o in-
divíduo desenvolva alguma obstrução importante nas arté-
rias coronárias, em algum dos vasos conectores. A isquemia 
miocárdica poderia resultar do fenômeno do roubo de fluxo 
coronariano, através do fluxo unidirecional.2,8 

Neste caso, como não havia lesões obstrutivas em ne-
nhuma das artérias coronárias, acreditamos que a CIC des-
crita possa ser a causa da síndrome coronária aguda apre-
sentada pelo paciente.
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