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RESUMO – Os autores relatam dois casos de pacientes com aneurismas congênitos do seio de Valsalva, 
que romperam para dentro do ventrículo direito e foram ocluídos por via percutânea, com sucesso. 
Três dispositivos diferentes foram implantados por meio de duas abordagens diversas. O fechamento 
percutâneo justificou o implante de um dispositivo oclusor de canal arterial persistente, com 
abordagem transvenosa anterógrada, e de um coil mais um oclusor de comunicação interventricular, 
por via arterial retrógrada. Os procedimentos foram realizados sem complicações. A angiografia e 
a ecocardiografia, ao final das intervenções, demonstraram dispositivos bem posicionados. Os 
pacientes estavam assintomáticos, com os dispositivos em posição estável, sem shunt residual, após 
6 meses de seguimento.

Descritores: Seio aórtico; Oclusão terapêutica; Anomalias congênitas

ABSTRACT – The authors report on two patients whose congenital sinus of Valsalva aneurysms 
had ruptured into the right ventricle and were successfully occluded percutaneously. Three different 
devices were implanted using two different approaches. Percutaneous closure warranted that one 
patent ductus arteriosus occluder through a transvenous antegrade approach and that one coil plus 
one ventricular septal defect occluder were implanted through an arterial retrograde approach. The 
procedures were accomplished without complications, the devices were well positioned at angiography 
and echocardiography views at the end of the interventions. At 6-month follow-up patients were 
asymptomatic, with devices in stable position without residual shunt. 

Descriptors: Sinus of Valsalva; Therapeutic occlusion; Congenital abnormalities

INTRODUÇÃO

O aneurisma congênito de seio de Valsalva (ASV) é uma condição rara, com pre-
valência maior relatada nas populações asiáticas em comparação com as caucasianas 
(1,2 a 4,5% vs. 0,14 a 1,5%, respectivamente).1 O ASV também pode ser adquirido, 
secundário a processos que enfraquecem a parede da aorta, como sífilis, tuberculose, 
endocardite infecciosa, traumatismo e doenças do tecido conjuntivo. Os aneurismas 
congênitos são mais frequentes que os adquiridos, sendo causados por deficiência da 
lâmina média do seio de Valsalva. Isso ocorre devido à fusão incompleta do septo bul-
bar distal com os coxins tronculares, o que causa fusão incompleta da lâmina média 
do seio de Valsalva ao anel aórtico.2,3 O ASV congênito pode estar associado a várias 
cardiopatias, e a comunicação interventricular (CIV) é a mais frequente.2 A ruptura 
de ASV é uma causa rara de shunt, que comunica a aorta a qualquer uma das câmaras 
cardíacas.

A primeira oclusão percutânea de um ASV roto foi realizada por Cullen et al., em 
1994, com um dispositivo Rashkind® (USCI Angiographics, Tewksbury, MA, EUA).4 
Posteriormente, outros dispositivos foram utilizados, com destaque para as próteses 
Amplatzer™ (St. Jude Medical, St. Paul, MN, EUA).
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 RELATO DOS CASOS

Dois pacientes caucasianos de 49 anos de idade, com 
ASV coronário direito roto para dentro do ventrículo direi-
to, foram avaliados por meio de ecocardiografia transtorá-
cica e cateterismo cardíaco, antes da oclusão percutânea. 
Ambos os procedimentos foram realizados sob anestesia 
geral, com acesso percutâneo dos vasos femorais e com ava-
liação por ecocardiograma transesofágico (ETE) e angiogra-
fia. Os pacientes foram acompanhados clinicamente e por 
ecocardiografia por 18 meses após o procedimento. Ambos 
apresentavam insuficiência cardíaca classe funcional II da 
New York Heart Association (NYHA), sobrecarga de volume 
das câmaras cardíacas esquerdas e pequena CIV perimem-
branosa, não relacionada ao local dos aneurismas rotos. O 
primeiro paciente também apresentava insuficiência aórtica 
leve de fluxo central.

As imagens angiográficas do ventrículo esquerdo (VE) 
foram obtidas em incidência oblíqua anterior esquerda em 
ângulo de 60º e cranial de 35º, e as da aorta em incidências 
oblíqua anterior esquerda e direita, antes e depois do im-
plante dos dispositivos de oclusão. A seleção do dispositivo 
oclusor foi realizada de acordo com a disponibilidade das 
próteses e o diâmetro máximo do aneurisma e do orifício, 
como determinados pela angiografia. Em ambos os casos, 

os orifícios foram cateterizados a partir da aorta, com cate-
ter coronário direito Judkins 5F e fio-guia hidrofílico, sen-
do posteriormente substituído por bainha 7F com 80cm de 
comprimento.

Paciente 1
O ASV roto apresentava dois orifícios (anterior e poste-

rior). Após cateterização do ventrículo direito (VD) a partir 
da aorta, através do orifício posterior de 6mm de diâmetro, 
uma alça arteriovenosa foi preparada com fio extrarrígido 
de 0,035”, e a bainha foi avançada a partir da abordagem ve-
nosa em direção à aorta. Foi implantado um oclusor de ca-
nal persistente Cera™ (Liftech Scientific CO Ltd, Shenzhen, 
China) 8x6mm. Devido à extrema dificuldade de avançar a 
bainha através da via de saída do VD durante o implante do 
primeiro dispositivo e após o cateterismo do VD pelo orifí-
cio anterior de 4mm de diâmetro, o cateter de Judkins foi 
substituído por uma bainha. Foi implantado um dispositivo 
oclusor de CIV perimembranoso simétrico Cera™ de 5mm. 
Aortografia e imagens de ETE após o implante mostraram 
ambos os dispositivos bem posicionados e sem shunt resi-
dual. Havia ligeira redução na mobilidade da cúspide aórti-
ca direita, sem aumento significativo da velocidade de fluxo 
sistólico ou do grau de regurgitação aórtica (Figuras 1 e 2).

Figura 1. Paciente 1: (A) Aneurisma congênito roto do seio de Valsalva com dois orifícios (setas); (B) dois oclusores (OCL) implantados 
(setas); (C) Doppler colorido mostrando dois OCL implantados sem shunt residual, calcificação do seio não coronariano e regurgitação 
aórtica (RA) central leve; (D) imagem ecocardiográfica tridimensional com dois OCL implantados. Ao: aorta; VAo: válvula aórtica, CALC: 
calcificação; AE: átrio esquerdo; VM: válvula mitral; VE: ventrículo esquerdo; AD: átrio direito; VD: ventrículo direito.
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Paciente 2
Após o cateterismo do orifício do ASV roto, com 5mm 

de diâmetro, o cateter foi substituído por uma bainha, e 
implantou-se um PFM® Nit-Occlud® de 9x6 mm (Colônia, 
Alemanha) pela via arterial. Imediatamente após a libera-
ção do dispositivo, tanto a angiografia quanto o ETE mos-
traram shunt residual mínimo por meio do dispositivo. O 
exame de Doppler colorido, 15 minutos após a reversão 
da anticoagulação, demonstrou que o fluxo tinha cessado, 
mas foi encontrada CIV de 1,5mm de diâmetro, que não 
era visível anteriormente (Figuras 3 e 4). 

Não houve complicações, e ambos os pacientes recebe-
ram alta no dia seguinte. Foram prescritos antiagregan-
tes plaquetários, incluindo ácido acetilsalicílico 325mg e 
clopidogrel 75mg, por 6 meses, e, devido à existência de 
pequena CIV, a profilaxia da endocardite bacteriana foi 
mantida indefinidamente.

O ETE tridimensional aos 6 meses mostrou dispositivos 
bem posicionados, sem fluxo residual e câmaras cardíacas 
com dimensões dentro da faixa normal. Aos 18 meses de 
seguimento, ambos os pacientes permaneciam assintomá-
ticos, sem anormalidades ecocardiográficas.
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Figura 2. Paciente 1. (A) Aortografia em projeção oblíqua anterior esquerda com dois orifícios no aneurisma congênito roto do seio de 
Valsalva (setas); (B) projeção oblíqua anterior esquerda mostra opacificação do ventrículo direito e artéria pulmonar durante aortografia; 
(C) projeção oblíqua anterior direita com oclusor de canal persistente implantado (seta); (D) projeção oblíqua anterior direita com 
oclusor de canal persistente e dispositivos oclusores de comunicação interventricular perimembranosos (perimembranous ventricular 
septal defect occluder - PMVSDO -, seta) implantados; (E) aortografia em projeção oblíqua anterior esquerda no final do procedimento 
demonstra ausência de shunt residual. ASVCD:  aneurisma do seio de Valsalva coronariano direito; AP: artéria pulmonar: Ao: aorta; VD: 
ventrículo direito; PDO: patent duct occluder.
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Figura 3. Paciente 2. (A) Shunt aorta/ventrículo direito (Ao-VD); (B) dispositivo implantado no aneurisma congênito roto do seio de Val-
salva (setas); (C) sem shunt residual (setas vermelhas); (D) pequena comunicação interventricular (seta branca); (E) imagem tridimensio-
nal com o dispositivo implantado no aneurisma congênito roto do seio de Valsalva (setas). AE: átrio esquerdo; VE: ventrículo esquerdo.

Figura 4. Paciente 2. (A e B) Aortografia em projeções oblíqua anterior esquerda e direita, respectivamente, mostrando um orifício no 
aneurisma congênito roto do seio de Valsalva (setas); (C) Nit-Occlud® implantado no orifício (seta); (D) aortografia com shunt residual 
mínimo através do dispositivo (seta). VD: ventrículo direito.
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DISCUSSÃO

Ott et al. revisaram oito séries publicadas relatando um 
total de 418 pacientes com ASV e encontraram diferentes 
incidências quanto aos seios de Valsalva afetados: seio coro-
nário direito (SCD) com 65,5%, seio não coronariano (SNC) 
com 28% e seio coronário esquerdo (SCE) com 5,5%.5 A di-
ferença na incidência de aneurismas entre os três seios de 
Valsalva deve-se provavelmente à patogênese do aneuris-
ma. A perda da fusão da lâmina aórtica média com o septo 
infundibular será mais frequente quando a superfície de 
contato entre essas estruturas também for maior e, con-
sequentemente, maior será a possibilidade de formação de 
aneurisma do seio de Valsalva. A taxa de ruptura dos aneu-
rismas também difere conforme o seio afetado: SCD com 
60%, SNC com 42% e SCE com 10%, de acordo com estudo 
do Texas Heart Institute.6

Sakakibara et al. classificaram o ASV congênito em qua-
tro tipos, de acordo com seu local de origem e a cavidade 
onde ocorre a protrusão: (I) parte esquerda do SCD, orifí-
cio de saída do VD logo abaixo das cúspides pulmonares; 
(II) parte central do SCD, crista supraventricular; (III) parte 
posterior do SCD, VD abaixo do folheto septal da tricús-
pide, (IIIv) ou átrio direito (AD) próximo à comissura dos 
folhetos septal e anterior da válvula tricúspide (IIIa); e (IV) 
parte direita do seio não coronário, AD, próximo ao folheto 
septal da válvula tricúspide.7

Xin-Jin et al. modificaram a classificação de Sakakiba-
ra et al., que consideraram apenas aneurismas congênitos 
e presumiram que os aneurismas de SCE fossem adquiri-
dos.8 Também observaram que os aneurismas NSC podem 
protruir e/ou romper para o AD ou o VD e que há casos 
excepcionais com ruptura de ASV para dentro da artéria 
pulmonar (AP) e câmaras cardíacas esquerdas ou pericár-
dio. Assim, considerando apenas o local de protrusão ou 
ruptura, os tipos I, II, IIIv e IIIa da classificação modificada 
correspondem ao local de protrusão e à ruptura da classifi-
cação de Sakakibara et al. O tipo IV drena para a parede do 
AD, e tipo V é aquele com protrusão para outras estruturas. 
Consideramos que nossos casos são de etiologia congênita 
e pertencem ao tipo IIIv das classificações de Sakakibara- 
Konno e Xin-Jin. Em ambos os casos, o ASV foi associado à 
pequena CIV abaixo da crista.

Os ASV congênitos são, em geral, assintomáticos, quan-
do não associados a outras cardiopatias congênitas, mani-
festando-se clinicamente após a ocorrência de complica-
ções, e as mais frequentes são ruptura ou endocardite. No 
entanto, há relatos de embolia sistêmica,9 compressão do 
tronco da coronária esquerda,10 ou obstrução da saída do 
VD ou VE.11 A complicação mais frequente é a ruptura para 
dentro das câmaras cardíacas direitas (VD com 60% e AD 
com 29%), mais raramente para as cavidades esquerdas 
(átrio esquerdo com 6% e VE com 4%). Já para dentro da 
AP ou do pericárdio (1%),5,12 é excepcionalmente raro. 

Em 2014, Liu S et al. publicaram estudo comparativo 
entre um grupo de 20 pacientes com ASV roto submeti-

dos à oclusão cirúrgica (OC), e 15 pacientes submetidos à 
oclusão percutânea com próteses LEPU® (Shanghai Shape 
Memory Alloy Ltd, Xangai, China).13 Não houve diferença 
estatisticamente significativa nas características anatômi-
cas e clínicas entre os dois grupos. A taxa de sucesso foi 
de 95% no grupo com oclusão percutânea e de 93,3% no 
grupo OC (p=0,68). Houve uma complicação no grupo com 
oclusão percutânea (hemólise persistente em um paciente 
submetido à cirurgia) e três no grupo OC (um óbito por bai-
xo débito cardíaco; um derrame pericárdico 2 meses após o 
procedimento, que necessitou de pericardiocentese; e um 
shunt residual). 

Em revisão da literatura de 2015, Kuriakose et al. des-
creveram 12 séries e 25 relatos de casos com 136 pacien-
tes com ASV rotos submetidos à oclusão percutânea.1 Em 
110 (95,6%) procedimentos foi implantado um disposi-
tivo de oclusão Amplatzer® nitinol ou similar. A taxa de 
sucesso acumulado foi de 95,6% e não houve morte. Em 
dois pacientes, não foi possível implantar o dispositivo e, 
em outros dois, o mesmo foi retirado devido à insuficiên-
cia aórtica grave em um paciente e a alterações isquêmi-
cas do segmento ST em outro. Houve sete complicações 
maiores (cinco embolizações da prótese, que teve que 
ser removida por via percutânea em três, com oclusão do 
defeito com outro dispositivo, e dois pacientes que ne-
cessitaram de cirurgia devido à hemólise persistente). A 
escolha da via de acesso e dos dispositivos foi determina-
da pelas características anatômicas e pela disponibilidade 
dos materiais.

Na literatura, a maioria dos autores utilizou próteses 
de oclusão do tipo Amplatzer®, o que requer abordagem 
venosa.1 Consideramos que a via arterial retrógrada é ge-
ralmente mais fácil e rápida, uma vez que não requer o 
estabelecimento de um shunt arteriovenoso. Dispositivos 
atuais, como o oclusor de tampão vascular, e dispositivos 
simétricos para oclusão da CIV, têm a vantagem de permitir 
o implante por ambas as vias − venosa ou arterial.

Consideramos a oclusão percutânea de um ASV roto um 
procedimento seguro e eficaz. Sob condições anatômicas fa-
voráveis, a intervenção deve ser o método de escolha para 
o tratamento dessa entidade. A abordagem e o dispositi-
vo devem ser escolhidos por profissionais experientes, de 
acordo com a anatomia. Na maioria dos casos, a abordagem 
arterial retrógrada é preferível à anterógrada transvenosa. 
Finalmente, a escolha do dispositivo de oclusão deve ser 
adaptada, conforme as condições anatômicas e a estratégia 
adotada.
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