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RESUMO – Úlcera aórtica penetrante é uma entidade rara e de prognóstico desfavorável dentro do 
espectro da síndrome aórtica aguda. Mais raros ainda são os casos localizados na aorta ascendente. O 
presente caso demonstra a importância dos métodos de imagem auxiliares para o correto diagnóstico 
e a escolha do tipo de abordagem terapêutica mais adequada nesta apresentação atípica da doença.

Descritores: Doenças da aorta; Aneurisma da aorta torácica; Cateterismo cardíaco; Doença das 
coronárias 

ABSTRACT – Penetrating aortic ulcer is a rare entity with a poor prognosis within the spectrum of 
acute aortic syndrome. Even rarer are the cases located in the ascending aorta. This case demonstrates 
the importance of ancillary imaging methods for correct diagnosis and choice of the most appropriate 
management of this atypical presentation of the disease.
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InTROdUçãO

A úlcera penetrante de aorta é definida como lesão aterosclerótica, apresentando 
ulceração, que invade a lâmina elástica interna da parede da aorta e progride para a ca-
mada média.1 Ocorre, com maior frequência, na aorta descendente, sendo menos co-
mum no arco aórtico e rara na aorta ascendente. Juntamente da dissecção aórtica e do 
hematoma intramural, forma o espectro conhecido como síndrome aórtica aguda.2-6

O relato de caso tem como finalidade discutir as possibilidades terapêuticas e 
os desafios que podem ser encontrados na síndrome aórtica aguda devido à úlcera 
penetrante localizada em aorta ascendente, manifestando-se como síndrome coro-
nária aguda.

RElATO dO CASO

Paciente do sexo feminino, 77 anos, viúva, procedente de Pirassununga (SP), en-
caminhada para o Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Invasiva da Santa Casa de 
Ribeirão Preto, em Ribeirão Preto (SP), com quadro de infarto agudo do miocárdio 
sem elevação do segmento ST, com 72 horas de evolução, estável hemodinamicamen-
te. Tinha como antecedentes patológicos hipertensão arterial sistêmica, fibrilação 
atrial paroxística (sem anticoagulação), doença renal crônica não dialítica e clipagem 
de aneurisma cerebral há 20 anos.

Apresentava-se com pressão arterial de 140×90mmHg, frequência cardíaca de 
96bpm e saturação arterial periférica de oxigênio de 95%. As auscultas cardíaca e 
pulmonar estavam normais.

Após sua chegada, evoluiu com angina recorrente e alterações dinâmicas do ele-
trocardiograma, com infradesnivelamento do segmento ST na parede anterior. Foi 
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encaminhada ao laboratório de hemodinâmica para estra-
tificação invasiva.

A coronariografia foi realizada por acesso radial direito, 
com introdutor 6F GLIDESHEATH (Terumo Medical®, Tó-
quio, Japão). Utilizou-se cateter Tiger (Terumo Medical®, 
Tóquio, Japão). A ventriculografia esquerda evidenciou hi-
pocinesia moderada anterior e apical, com fração de ejeção 
estimada em 45%. A coronária direita apresentava-se isenta 
de lesões significativas, fornecendo circulação colateral inter-
coronária grau III de Rentrop para artéria descendente ante-
rior (Figura 1). Houve dificuldade em realizar cateterização 
seletiva da coronária esquerda, devido à dilatação do seio 
coronariano esquerdo. Optou-se por troca de cateteres, uti-
lizando-se, sequencialmente, cateteres Multipurpose (Merit 
Medical Systems®, Utah, EUA); Judkins de esquerda, alça 5,0 
e 6,0 (Merit Medical Systems®, Utah, EUA); e cateter tipo 
Voda esquerdo, alça 4,0 (Boston Scientific, Natick, EUA), sem 
que se obtivesse sucesso na cateterização seletiva (Figura 2).

Foi realizada aortografia, que opacificou a coronária es-
querda, excluindo oclusão aguda. Optou-se por encerrar o 
procedimento e complementar a investigação, realizando an-
giotomografia de coronárias e ecocardiograma transtorácico.

A angiotomografia evidenciou dilatação aneurismáti-
ca da raiz da aorta até a aorta ascendente, acometendo a 
junção sinotubular da cúspide coronariana esquerda, a qual 
exercia efeito compressivo sobre o tronco da coronária es-
querda. Estava ausente doença arterial coronariana obs-
trutiva significativa, com presença de colaterais da artéria 
coronária direita para a artéria descendente anterior. O 
restante da aorta torácica mostrava-se difusamente atero-
matoso, inclusive com trombos murais excêntricos, porém 
sem evidências de dissecções ou outras dilatações aneuris-
máticas (Figuras 3 e 4).

O ecocardiograma evidenciou alteração da contratili-
dade segmentar do ventrículo esquerdo nas paredes ante-
rosseptal basal e média, e anterior médio e apical, com fun-
ção contrátil global deprimida em grau moderado. A valva 
mitral mostrava insuficiência moderada, e as valvas aórtica 
e tricúspide mostravam insuficiência discreta. Foi detecta-
da hipertensão pulmonar moderada, com pressão sistólica 
pulmonar estimada em 49mmHg.

Figura 1. Cateterização seletiva da coronária direita com cateter 
Tiger, que não evidenciou lesão obstrutiva grave, fornecendo cir-
culação colateral grau III para artéria descendente anterior.

Figura 2. Dilatação importante da raiz da aorta junto ao seio co-
ronariano esquerdo.

Figura 3. Angiotomografia evidenciando dilatação aneurismática 
da raiz da aorta com efeito compressivo do tronco da coronária 
esquerda.
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em estado crítico, evolui para parada cardiorrespiratória, 
sem sucesso das manobras de ressuscitação cardiopulmonar, 
evoluindo para óbito. A equipe optou por não encaminhar 
para o Serviço de Verificação de Óbito.

dISCUSSãO

A úlcera aórtica penetrante é definida como ulceração 
de uma placa aterosclerótica da aorta, que penetra a lâmi-
na elástica interna e progride em direção à camada média.6 
Tais lesões representam 2 a 7% de todos os casos das sín-
dromes aórticas agudas.3 A propagação do processo ulcera-
tivo pode levar a hematoma intramural, pseudoaneurisma, 
ruptura aórtica ou dissecção aórtica aguda.4 

Neste caso relatado de úlcera penetrante, houve evolu-
ção para ruptura, com formação de pseudoaneurisma em 
topografia rara na aorta ascendente, fazendo compressão 
extrínseca do tronco da coronária esquerda, a qual iniciou o 
quadro sintomático, que simulou uma síndrome coronária 
aguda. 

A localização da úlcera aórtica penetrante no arco aórti-
co é menos frequente que na aorta descendente, pela estrei-
ta relação dessa entidade com a aterosclerose, mais preva-
lente na aorta descendente, e pelo fluxo sanguíneo rápido, 
que se torna fator protetor na aorta ascendente e no arco 
aórtico.5

Características comuns em pacientes acometidos pela 
úlcera aórtica penetrante incluem idade avançada, sexo 
masculino, tabagismo, hipertensão, doença arterial coro-
nariana, doença pulmonar obstrutiva crônica e aneurisma 
abdominal concomitante.3,6

A úlcera aórtica penetrante é frequentemente assinto-
mática e quase sempre é um achado incidental. Quando lo-
calizada na aorta descendente, a conduta é expectante, com 
tratamento farmacológico e acompanhamento do cresci-
mento da úlcera em exames de imagem. Entretanto, para 
pacientes com acometimento na aorta ascendente, mesmo 
em pacientes assintomáticos, a intervenção cirúrgica ou en-
dovascular é recomendada o quanto antes, pois eles apre-
sentam alto risco de evoluir para dissecção aórtica tipo A 
clássica, hematoma intramural tipo A ou ruptura aguda da 
aorta ascendente. Os sintomas podem ser semelhantes aos 
da dissecção aórtica aguda, embora ocorram mais frequen-
temente em pacientes idosos e raramente se manifestem 
como sinais de má perfusão de órgãos. 

A tomografia computadorizada é o melhor método 
para diagnosticar úlcera penetrante. Fornece uma recons-
trução de imagem rápida e de alta qualidade em duas e 
três dimensões, na qual visualiza-se uma lesão focal 
preen chida por contraste, com margens irregulares que 
se estendem além dos limites esperados da parede aór-
tica, geralmente associada à doença ateromatosa subja-
cente grave.1,6 Como a aortografia não conseguiu elucidar 
de maneira completa o caso da paciente, a tomografia foi 
fundamental não apenas no diagnóstico, mas também na 
programação terapêutica. 

Após discussão da equipe clínica, intervencionista e cirúr-
gica, decidiu-se por intervenção cirúrgica (o escore da Society 
of Thoracic Surgeons – STS − previu mortalidade de 9,5%).

A paciente permaneceu na unidade de terapia intensiva, 
com estabilidade hemodinâmica e clínica. Após 4 dias foi 
encaminhada para cirurgia, com proposta de correção do 
aneurisma e possível revascularização miocárdica.

No intraoperatório, observou-se úlcera aórtica com rup-
tura localizada e formação de pseudoaneurisma em aorta as-
cendente. Foi realizada ressecção da área pseudoaneurismá-
tica da aorta ascendente, com preservação da válvula aórtica. 
Realizou-se interposição de enxerto tubular sintético, com 
plastia do óstio do tronco da coronária esquerda e inclusão 
no próprio enxerto, sem necessidade de reimplante. 

No primeiro dia pós-operatório, a paciente seguiu está-
vel hemodinamicamente, necessitando de baixas doses de 
drogas vasoativas e em programação para extubação. No 
segundo dia, houve sucesso na extubação, com evolução fa-
vorável até o período noturno. A partir desse momento, a 
paciente iniciou quadro de hipotensão importante, associa-
da à insuficiência respiratória e à hiporresponsividade. Foi 
realizada intubação orotraqueal, com necessidade de altas 
dose de drogas vasoativas. Na manhã do terceiro dia, ainda 

Figura 4. Angiotomografia demonstrando a compressão extrín-
seca do tronco da coronária esquerda. TCE: tronco de coronária 
esquerda.
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Na presença da síndrome aórtica aguda relacionada à 
úlcera penetrante, o objetivo do tratamento é prevenir a 
ruptura aórtica e a progressão para dissecção aórtica agu-
da. As indicações usuais para intervenção incluem dor re-
corrente e refratária, bem como sinais de ruptura contida, 
como úlcera aórtica de rápido crescimento, hematoma pe-
riaórtico associado ou derrame pleural.5

A escolha do tratamento é comumente baseada em carac-
terísticas anatômicas, apresentação clínica e comorbidades. 
Como esses pacientes são frequentemente candidatos inade-
quados para cirurgia convencional devido à idade avançada e 
comorbidades, o tratamento endovascular vem se tornando 
a abordagem de primeira linha, devido à sua alta taxa de su-
cesso técnico e à baixa mortalidade e morbidade.7,8

O tratamento endovascular das úlceras penetrantes em 
aorta descendente tem sido o padrão quando a interven-
ção é indicada. No entanto, quando a úlcera está localizada 
em aorta ascendente, que é topografia rara, o tratamento 
padrão ainda é a cirurgia na maioria dos casos, ficando o 
tratamento endovascular para casos excepcionais.9,10

Evidenciamos um caso de ruptura de úlcera aórtica em 
topografia não habitual na aorta ascendente, logo acima do 
plano valvar e próximo à origem dos óstios coronarianos. 
Em virtude das características anatômicas do caso, foi opta-
do pelo tratamento convencional com cirurgia, mesmo a 
paciente apresentando elevado risco cirúrgico, por se tratar 
de região tecnicamente inadequada para o tratamento en-
dovascular. Somado a isso, a idade avançada e as comorbida-
des foram fatores decisivos para o desfecho desfavorável.
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