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RESUMO – Artérias coronárias anômalas são raras. A origem do tronco de coronária esquerda a partir 
do seio de Valsalva direito relaciona-se com eventos como síncope, arritmias, angina e outros. Seu 
diagnóstico normalmente ocorre incidentalmente pela angiografia coronária. A presença desse tipo 
de anomalia pode dificultar a abordagem percutânea de lesões coronarianas. Os autores descrevem 
um caso de tronco de coronária esquerda originado no seio de Valsalva direito, associado a doença 
de múltiplos vasos. O paciente foi abordado pela equipe de hemodinâmica do serviço, por meio de 
intervenção coronária percutânea, com sucesso após discussão com paciente e familiares. 

Descritores: Angiografia coronária; Anomalias dos vasos coronários; Stents farmacológicos

ABSTRACT – Anomalous coronary arteries are rare. The origin of the left main coronary artery from 
the right sinus of Valsalva is related to some events, such as syncope, arrhythmias, angina, among 
others. By and large, its diagnosis is incidentally made by coronary angiography. The presence of this 
type of anomaly may hinder percutaneous approach of the coronary lesions. The authors describe a 
case of left main coronary artery originating from the right sinus of Valsalva, associated to disease of 
multiple vessels. After discussing the case with the patient and family, the cath lab team performed a 
successful percutaneous coronary intervention. 
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INTRODUÇÃO

Artérias coronárias anômalas são raras, sendo geralmente diagnosticadas inciden-
talmente pela angiografia coronária. A origem do tronco de coronária esquerda (TCE) 
a partir do seio de Valsalva direito foi descrita em 0,02% em séries de autópsias,1 e de 
0,05% a 0,19% em séries angiográficas.2 A maioria das anomalias das artérias coroná-
rias não é clinicamente significante, mas certas variantes podem ser responsáveis por 
síncope, angina, arritmias ou morte súbita.3 De fato, é importante ressaltar que a ano-
malia de artéria coronária que mais frequentemente causa a morte súbita em crianças 
e jovens atletas é a origem de uma artéria coronária no seio de Valsalva oposto.4 A 
doença multiarterial é comum em pacientes com síndrome coronária aguda,5 e a abor-
dagem percutânea pode ser dificultada devido à variação anatômica presente. Apre-
sentamos um caso de um homem sintomático de 82 anos de idade, com origem anô-
mala da artéria coronária esquerda, partindo do seio de Valsalva direito. Além disso, 
foi detectada lesão na bifurcação do TCE de 90% relacionada aos sintomas de angina 
instável do paciente. O presente relato de caso foi aprovado pelo comitê de ética local, 
sob o registro CAAE: 85497418.2.0000.0033, de acordo com a resolução 466/2012.

RELATO DO CASO

Paciente do sexo masculino, de 82 anos, procedente da Região Norte do país, 
apresentando quadro de angina instável de recente começo. Como comorbidades, o 
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paciente apresentava hipertensão arterial mal controlada 
e dislipidemia. Além disso, era ex-tabagista, com carga ta-
bágica de 37,5 anos-maço, parando de fumar há 20 anos. 
O eletrocardiograma evidenciava ritmo sinusal, bloqueio 
atrioventricular de primeiro grau, complexo QRS de baixa 
amplitude e alterações difusas da repolarização ventricular. 
Os marcadores de necrose miocárdica não apresentaram 
elevação. Assim, a conduta inicial do serviço foi a estrati-
ficação invasiva.

Foi realizada coronariografia, que demonstrou coroná-
ria direita (CD) dominante, sem lesões obstrutivas; ramo 
descendente posterior (DP) com lesão (tipo B1) de 80% em 
sua origem; TCE com origem anômala em seio de Valsalva 
direito; trajeto anterior ao tronco da pulmonar, bifurcando-
se em ramo descendente anterior (DA) ao nível do septo 
interventricular anterobasal, com lesão (tipo C) nesta bi-
furcação de 90% (Medina 1.1.1), sem sinais de compressão 
extrínseca, seguindo no sulco atrioventricular em direção 
posterior, emitindo ramos anterolaterais (diagonais), en-
volvidos nesta mesma lesão, e posterolaterais (marginais 
obtusos) com lesão (tipo B2) de 90% na artéria circunflexa 
(CX) (Figura 1).

O tipo de revascularização foi discutido pela equipe 
cardíaca por se tratar de paciente idoso, hígido, com escore 
da Society of Thoracic Surgeons (STS) de 1,35% para morta-
lidade e de 10,70% para morbidade ou mortalidade aos 30 
dias. Calculou-se também o escore SYNTAX, que totalizou 
14, consequentemente correspondendo a baixo risco para 
eventos cardíacos adversos maiores. Ainda no sentido de 
nortear a decisão entre intervenção coronária percutânea 
(ICP) ou cirurgia de revascularização miocárdica, calculou-
se o escore SYNTAX II, que foi favorável ao procedimen-
to menos invasivo, considerando a mortalidade para ICP 
(7,4%) vs. a mortalidade para cirurgia de revascularização 

miocárdica (21,4%). Após os cálculos e a análise individual 
do caso, decidiu-se, juntamente do paciente e da família, 
apesar da peculiaridade e da dificuldade anatômica, pela 
abordagem percutânea das lesões. 

Por acesso femoral direito, introduziu-se cateter XB Cordis 
7F com alça 3,5 e cruzaram-se as lesões com duas cordas-
guias 0,014”, sendo uma Whisper MS e outra PT2. Foram 
realizadas pré-dilatações das lesões com balão 2,0×20mm. 
Inicialmente foi tratada a CX com stent 3,0×20mm. A se-
guir, foi tratada a bifurcação distal do TCE, com técnica T 
and Protrusion (TAP), sendo um stent medindo 3,5×24mm 
implantado no TCE direcionado ao sulco atrioventricular 
(CX), seguido de otimização terapêutica proximal (POT) 
com balão 3,5×8mm, com 18atm. Após reposicionamento 
da corda-guia na DA, foi implantado stent 2,5×12mm, em 
direção a esta artéria, sendo realizado kissing balloon ao fi-
nal do procedimento (Figura 2). Os três stents utilizados 
foram farmacológicos, liberadores de everolimus com po-
límero durável. Apesar da maior dificuldade técnica devi-
do à anomalia da origem da coronária esquerda, a escolha 
adequada dos materiais e as técnicas utilizadas facilitaram 
a realização do procedimento com 150mL de contraste não 
iônico, com sucesso clínico e angiográfico (Figura 3).

O paciente evoluiu assintomático no pós-operatório, 
sem alterações eletrocardiográficas ou de marcadores. Não 
necessitou de suporte inotrópico ou antianginoso no pe-
ríodo. O ecocardiograma pós-procedimento demonstrava 
função sistólica preservada, hipertrofia concêntrica e dis-
função diastólica leve do ventrículo esquerdo. Permaneceu 
na UTI por 24 horas e na enfermaria por mais 24 horas, re-
cebendo alta após esse período. No retorno, após 1 semana, 
apresentava-se assintomático, em uso regular das medica-
ções, incluindo dupla antiagregação plaquetária, mantendo 
atividade laboral. 

Figura 1. Imagem angiográfica pré-intervenção. (A) Origem anômala de tronco de coronária esquerda (TCE). Lesões em bifurcação do 
TCE. (B) Lesão em circunflexa (CX). DA: descendente anterior; OAD: oblíqua anterior direita.
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DISCUSSÃO

Artérias coronárias anômalas não parecem estar asso-
ciadas a um risco aumentado de desenvolvimento de doen-
ça aterosclerótica.6 Do ponto de vista anatômico, é impor-
tante ressaltar que um TCE que surge do seio de Valsalva 
direito tem quatro cursos anatômicos possíveis: 
1. Curso anterior: apresentação anterior à frente da via de 

saída do ventrículo direito, como no caso aqui relatado. 
2. Curso interarterial: entre os grandes vasos, aorta e arté-

ria pulmonar. 
3. Curso septal: continuação do septo intramiocárdico.
4. Curso posterior: posteriormente à raiz da aorta.7

A maior parte das anomalias relacionadas à origem do 
TCE a partir do seio de Valsalva direito não têm significado 
clínico, sendo este determinado principalmente pelo curso 
da artéria. Casos de morte súbita, especialmente de jovens 
durante o exercício, são relatados principalmente no trajeto 
entre a aorta e a artéria pulmonar. Os sintomas deste tipo 

de anomalia são perturbações do ritmo, angina de peito 
relacionada com exercício, síncope e morte súbita, mesmo 
como primeira manifestação.7 Em estudo de autópsia de 
249 pacientes com anomalias nas artérias coronárias, 142 
(59%) tiveram morte por causa aparente cardíaca. Um to-
tal de 49 mortes foi associado à origem do TCE a partir do 
seio de Valsalva direito. Destas, 57% foram mortes súbitas, 
e 64% das mortes ocorreram durante ou imediatamente 
após o exercício.8

A presença da anomalia aqui descrita, associada à doen-
ça aterosclerótica de múltiplos vasos coronários, motivou 
a discussão da maneira pela qual se deveria proceder à 
abordagem das lesões. Ao se calcular o escore SYNTAX II, 
favorável à ICP, decidiu-se, juntamente do paciente e da fa-
mília, apesar da peculiaridade e da dificuldade anatômica, 
pela abordagem percutânea das lesões. A literatura relata 
situação semelhante, tratada por ICP na Índia. Jariwala et 
al.9 descrevem o caso de um paciente diabético e hiperten-

Figura 2. Imagem angiográfica periprocedimento. (A) Técnica de kissing balloon. (B) Stents implantados. TCE: tronco de coronária es-
querda; DA: descendente anterior; CX: circunflexa.
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Figura 3. Resultado em projeções anteroposterior (A) e oblíqua anterior direita (B). TCE: tronco de coronária esquerda; DA: descendente 
anterior; CX: circunflexa.
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so, que apresentava angina aos esforços e que, submetido à 
coronariografia, exibia também origem anômala do TCE, a 
partir do seio de Valsalva direito. Havia estenose excêntrica 
de 80% no TCE, antes da origem da primeira artéria margi-
nal obtusa. A CD não apresentou sinais de lesão, e a artéria 
DP mostrou 99% de estenose de seu segmento proximal. A 
ICP foi realizada com dois stents farmacológicos para o TCE 
e a DP, implantados com sucesso na ocasião. Cabe ressaltar 
a diferença na maneira pela qual a abordagem foi realizada 
em ambos os grupos. Os indianos, antes de realizarem o 
tratamento das lesões, realizaram angiotomografia corona-
riana, com a finalidade de planejar sua estratégia de revas-
cularização, para melhor delineamento da anatomia das ar-
térias coronárias, o que não foi realizado pelo nosso grupo.

A angiotomografia é importante por determinar, de 
forma mais eficaz, a relação da coronária com as demais 
estruturas mediastinais. Como no caso estudado o pacien-
te já possuía coronariografia, e o problema identificado 
era doen ça aterosclerótica coronariana em um vaso com 
origem anômala, não vimos necessidade de submeter um 
paciente idoso a um procedimento contrastado, que não 
alteraria nossa conduta terapêutica. Importante ressaltar 
aqui que, mesmo sem a realização da angiotomografia co-
ronariana pré-abordagem percutânea das lesões, obteve-se 
sucesso no procedimento, uma vez que a angiografia permi-
tiu boa visualização do trajeto anatômico e das lesões que 
seriam tratadas. Outro ponto importante é que em toda a 
intervenção foram usados apenas 150mL de contraste não 
iônico, com sucesso clínico e angiográfico. Não foi insti-
tuída nenhuma medida específica para diminuição do vo-
lume de contraste, a não ser o cuidado do operador. Devido 
a possível dificuldade técnica pela anatomia anômala, não 
foi considerada utilização de ultrassom intracoronariano. 
A utilização de stent de maior radiopacidade, associada a 
software de realce de imagem, facilita o posicionamento e 
melhora a visualização dos stents em caso de bifurcações,10 
possivelmente auxiliando na dininuição do volume total de 
contraste.

Digno de nota, no presente caso, um dos desafios já 
detectado na coronariografia consistia no apoio do cateter 
para realização da ICP. Em vez da utilização de um cateter 
específico para CD, foi usado um cateter de coronária es-
querda, que forneceu o apoio necessário, com cateterização 
seletiva da coronária, facilitando muito o trânsito dos ma-
teriais para o procedimento complexo que se apresentou. 
Tal cateterização seletiva exige um cuidado extra devido à 
possibilidade de dissecção proximal da CD, sendo a utiliza-
ção de corda-guia 0,035” na manobra do cateter essencial 
para seu adequado posicionamento. A escolha da via femo-
ral também facilitou bastante a manobra para cateteriza-
ção seletiva do vaso. A abordagem técnica da bifurcação do 
TCE foi realizada nos moldes usuais, tendo a DA distal sido 
considerada ramo lateral, sendo protegida com corda-guia 

desde o início. Tentou-se utilizar apenas um stent, porém, 
devido a resultado subótimo na origem do ramo lateral, foi 
necessário o implante do segundo stent, conforme des-
crito anteriormente. A técnica de TAP foi utilizada com 
a menor protrusão possível do segundo stent, evitando 
grandes deformações na nova carina. Com a escolha ideal 
do cateter, via de acesso e outros materiais, foi possível 
minimizar as consequências da variação anatômica, faci-
litando a realização com sucesso do procedimento. Outro 
fator crucial para realização do procedimento foi a sedação 
venosa realizada, que evitou movimentos inesperados do 
paciente, evitando a queda do cateter-guia, e possibilitou 
que dispuséssemos do tempo necessário para realização do 
mesmo com tranquilidade.
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