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RESUMO – Paciente de 62 anos de idade, sexo feminino, portadora de hipertensão arterial e história
de angina do peito, desencadeada por estresse emocional há 4 meses. O eletrocardiograma mostrava
hipertrofia ventricular esquerda e alterações da repolarização ventricular. A cineangiocoronariografia
mostrou importante hipertrofia ventricular esquerda sem gradiente intracavitário e a presença de
ponte miocárdica comprometendo o terço médio da artéria descendente anterior e da coronária
direita, em seu ramo descendente posterior. A ponte miocárdica tem como localização quase exclusiva
a artéria descendente anterior. Relatos comprometendo a artéria circunflexa são raros e mais ainda
a coronária direita.
Descritores: Ponte miocárdica; Angina microvascular; Vasos coronários/anatomia & histologia
ABSTRACT - A 62-year-old female patient with hypertension and a 4-month history of angina
pectoris, triggered by emotional stress. The electrocardiogram showed left ventricular hypertrophy
and changes in ventricular repolarization. The coronary angiography showed a significant left
ventricular hypertrophy with no intracavitary gradient, and the presence of a myocardial bridge over
the middle third of the left anterior descending artery and the right coronary artery in its posterior
descending branch. Myocardial bridge almost exclusively occurs in the left anterior descending
artery. Reports of a myocardial bridge involving the left circumflex artery are rare, and even rarer is
the involvement of the right coronary artery.
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Ponte miocárdica (PM) é uma variação anatômica coronária, definida como o trajeto intramiocárdico de um vaso coronário epicárdico.1 Foi reconhecida em autópsia em
1737 por Reyman e descrita angiograficamente pela primeira vez por Portmann e Iwig
em 1960.2 A frequência descrita em estudos angiográficos varia de 0,5 a 16%. A menor
frequência da PM observada angiograficamente contrasta com estudos de autópsia,
que descrevem frequência de 40 a 80%.3 Em média, acredita-se que a PM esteja presente em um terço dos adultos.4 Alta prevalência tem sido descrita em transplantados
cardíacos e nos portadores de miocardiopatia hipertrófica obstrutiva.5,6 Tradicionalmente, a PM tem sido descrita como condição benigna, mas pode causar isquemia
miocárdica, espasmo coronariano, síndrome coronária aguda, arritmias e disfunção
ventricular transitória, embora a morte súbita tenha sido a ela relacionada.2
O objetivo do presente relato foi apresentar o caso raro de uma paciente com PM comprometendo simultaneamente a coronária descendente anterior e a coronária direita.
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Paciente do sexo feminino, de 62 anos, acompanhada ambulatorialmente por
hipertensão arterial sistêmica há 15 anos. Nos últimos 4 meses vem apresentando
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desconforto precordial em queimação, de forte intensidade,
que se irradia para a região do pescoço, com duração de
aproximadamente 2 minutos, desencadeada por estresse
emocional, com melhora espontânea e sem relação com
esforço físico. O sintoma tem se mantido estável ao longo
deste período. Faz uso regular de captopril 50mg ao dia e
hidroclorotiazida 25mg ao dia. Ao exame clínico, apresentava pressão arterial 131×83mmHg e frequência cardíaca
de 76bpm. Demais achados clínicos normais. Mãe falecida
subitamente aos 85 anos. Dois irmãos são portadores de
diabetes melito tipo 2.
O eletrocardiograma apresentava ritmo sinusal regular
com frequência cardíaca de 75bpm. Padrão de hipertrofia
ventricular esquerda, com alterações difusas da repolarização ventricular (Figura 1). O teste de esforço foi realizado
e considerado anormal, com infradesnivelamento do seg-

mento ST de 2 a 3mm no segundo estágio de Bruce, com ST
descendente, que desapareceu no período de recuperação.
O eletrocardiograma de controle após o teste de esforço
mostrava-se igual ao de base. Não apresentou sintomas.
A cineangiocoronariografia mostrou importante hipertrofia do ventrículo esquerdo, mas sem gradiente intracavitário. As coronárias esquerda e direita eram isentas de
lesões obstrutivas, mas a descendente anterior apresentava
importante constrição sistólica no terço médio − em torno
de 80%. A coronária direita mostrava grande ramo descendente posterior, cujo segmento médio ocluía-se completamente durante a sístole (Figura 2). Após estudo angiográfico, optou-se por otimização terapêutica, com acréscimo
de betabloqueador (atenolol 25mg, duas vezes ao dia) e
antagonista do cálcio (nifedipina 20mg, duas vezes ao dia).
Houve desaparecimento dos sintomas desde então, com a
paciente em controle ambulatorial semestral.

Figura 1. Eletrocardiograma de repouso mostrando hipertrofia ventricular esquerda com alterações da repolarização ventricular.
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Figura 2. Angiografia coronária. (A e B) Ventrículo esquerdo em diástole e sístole, com obliteração da cavidade ventricular, caracterizando importante hipertrofia miocárdica; (C e D) artéria coronária descendente anterior, em diástole e sístole, respectivamente, com
importante constrição sistólica no terço médio; (E e F) artéria coronária direita e seu ramo descendente posterior, durante a diástole e a
sístole, com compressão severa do referido segmento.
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DISCUSSÃO

A PM localiza-se mais comumente no terço médio da artéria coronária descendente anterior,4 e o achado angiográfico
típico é a constrição sistólica do segmento arterial epicárdico.
A ocorrência de PM em outros segmentos coronarianos é
rara. Relato recente registra o caso de paciente com PM
comprometendo o tronco da coronária esquerda, descendente anterior e circunflexa.7
A incidência de PM na coronária direita é bastante rara
e, quando ocorre, geralmente compromete o ramo descendente posterior,8 estando tal fato frequentemente relacionado à hipertrofia miocárdica.9 O caso apresentado
compromete a artéria descendente anterior e o ramo descendente posterior da coronária direita, com imagem típica
de PM. Embora os achados clínicos e eletrocardiográficos
sejam inespecíficos, o achado angiográfico é raro, e não há
relato de caso semelhante na literatura médica consultada,
o que torna o presente relato provavelmente o primeiro publicado.
A coronariografia é o método diagnóstico considerado
padrão-ouro, por demonstrar a imagem dinâmica da compreensão segmentar do vaso durante a sístole cardíaca.4
Entretanto, o achado angiográfico fornece pouca ou quase
nenhuma informação, do ponto de vista funcional.10 Novas
modalidades de diagnóstico, como a tomografia computadorizada das coronárias, o ultrassom intracoronário e a
reserva de fluxo coronário, capacitaram-nos a uma melhor
análise anatômica e funcional das consequências da compressão sistólica, incluindo os efeitos no fluxo coronário.10
Bourassa et al.,11 analisando casos de pacientes com PM e
isquemia miocárdica, concluíram que dois mecanismos são
responsáveis pelos sintomas: (1) compressão fásica do vaso
durante a sístole associada à redução persistente do diâmetro diastólico; (2) aumento das velocidades de fluxo, fluxo
sistólico retrógrado e redução da reserva de fluxo coronariano, detectado pelo Doppler intracoronário.
Embora a PM, na maioria das vezes, seja considerada
condição benigna, tem sido relacionada ocasionalmente a
dor torácica tipo angina, espasmo coronariano, isquemia
miocárdica, síndrome coronária aguda, disfunção ventricular e até morte súbita.12
Em pacientes sintomáticos, à terapêutica pode ser tentada, no sentido de melhorar a qualidade de vida, embora
falte evidência do efeito favorável quanto à morbidade e
à mortalidade.4 O tratamento consiste primariamente na
terapêutica farmacológica, embora a intervenção coronária
percutânea, a miotomia e a cirurgia de revascularização do
miocárdio possam ser consideradas em casos muito selecionados de pacientes refratários à terapêutica médica otimizada.13 Modificação agressiva dos fatores de risco e o uso
de antiplaquetários devem ser considerados, pelo risco de
desenvolverem aterosclerose.13 Em pacientes sintomáticos, o uso do betabloqueador permanece como a primeira
opção, diminuindo a frequência cardíaca, aumentando o
período diastólico de perfusão, e reduzindo a contratilidade e a compressão das artérias coronárias.14 Bloqueadores
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dos canais de cálcio são frequentemente usados, além dos
betabloqueadores, pelo efeito vasodilatador em pacientes
com possível vasoespasmo concomitante. Vasodilatadores
puros, como os nitratos, não são indicados, porque podem
piorar os sintomas devido a aumento da compressão sistólica da artéria tunelizada, taquicardia e dilatação do vaso
proximal, que podem agravar a reversão do fluxo na artéria
coronária no segmento proximal à PM.15
A ICP com o implante de stent em pacientes sintomá
ticos com PM pode normalizar o fluxo coronário e abolir os
sintomas.16 Entretanto, problemas como perfuração durante
a liberação,17 fratura do stent,18 reestenose intra-stent,19 e
trombose intra-stent,20 têm limitado seu uso.
O tratamento cirúrgico da PM envolve tanto a miotomia supra-arterial como a cirurgia de revascularização do
miocárdio.13 Potenciais complicações da miotomia incluem
perfuração da parede ventricular, formação de aneurisma
e sangramento no pós-operatório. Em relação à cirurgia de
revascularização do miocárdio, a maior preocupação é a falência dos enxertos. Cirurgia com o emprego da artéria mamária interna esquerda resulta em maior taxa de oclusão,
quando comparada aos enxertos de veia safena.21
A terapêutica medicamentosa com betabloqueador e
antagonista do cálcio é o tratamento de primeira linha da
PM. Para casos muito selecionados com sintomas refratários, a cirurgia de revascularização do miocárdio ou a inter
venção coronária percutânea com stent farmacológico podem ser consideradas.21,22
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