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Resumen
A origem anômala da artéria coronária esquerda da artéria pulmonar (síndrome de Bland-White-Garland
ou ALCAPA: anomalous left coronary artery from the pulmonary artery) é uma cardiopatia congênita rara.
Apresenta predominantemente na infância e suas principais formas de apresentação são como isquemia
miocárdica ou insuficiência cardíaca. A sobrevivência à idade adulta é bastante incomum. Se não tratada, a
mortalidade por ALCAPA se aproxima ao 90% na infância, portanto o reconhecimento precoce e a correção
cirúrgica são essenciais. Apresentamos um caso de uma mulher de 56 anos, que acompanha em nosso
ambulatório com o diagnóstico de síndrome de ALCAPA, e com piora recente da classe funcional de dispnéia.
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Summary
Long survival in a patient with uncorrected ALCAPA syndrome
Case report and literature review
The anomalous origin of the coronary artery from the pulmonary artery (ALCAPA or White-Bland-Garland
syndrome) is a rare congenital cardiopathy. It presents predominantly in childhood and its main presentation
forms are myocardial ischemia and heart failure. The survival to adulthood is unusual. If not treated, mortality
by ALCAPA syndrome is close to 90% in childhood, therefore, the early recognition and surgical repair are
essential. We present the case of a 56 years old woman, followed by our ambulatory with the ALCAPA Syndrome
diagnosis, and recent functional class and dyspnea worsening.
Keywords: Bland-White-Garland syndrome - Coronary anomalies - Coronary angiotomography

Introdução
A origem anômala da artéria coronária esquerda a partir
da artéria pulmonar (ALCAPA: anomalous left coronary artery from the pulmonary artery) foi descrita pela

primeira vez por Brooks em 18851. A primeira descrição
clínica, em conjunto com achados de autópsia, foi realizado por Bland e cols., em 1933, por isso a anomalia
foi chamada de Bland-White-Garland em 1962. Foi
então que Fontana e Edwards relataram uma casuística
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com mais de 50 pacientes pós-morte, demonstrando
que a maioria dos pacientes havia morrido antes de se
tornarem adultos2,3.
O defeito embriológico inicial ocorre na população de
células da crista neural (CCN) cardíaca do embrião
ainda em sua fase inicial. Essas células migram da
porção lateral do tubo neural embrionário em direção
ao tronco aortopulmonar comum, contribuindo para
a formação do arco e valva aórtica, camada média da
artéria pulmonar (AP), posição e origem das artérias
coronárias e seus óstios, além de fibras neurovegetativas
do coração. O curioso curso temporal de apresentação
leva a elevação da pressão pulmonar neonatal e nos
níveis de oxigenação previstos para o desenvolvimento
inicial normal4-6.
Após o nascimento, o declínio gradual da pressão
pulmonar e oxigenação levam lentamente à baixa
pressão de perfusão e sangue hipóxico para a artéria
coronária esquerda (ACE). Aos 3 meses, o fechamento
do ductus arteriosus leva à angina, fibrose endocárdica
e cardiomiopatia isquêmica. Isto predispõe à isquemia
miocárdica. Os vasos colaterais se desenvolvem entre as
artérias coronárias direita e esquerda, e podem fornecer
perfusão adequada ao miocárdio do ventrículo esquerdo
(VE). Posteriormente, como a resistência pulmonar
diminui, um fluxo retrógrado das artérias coronárias
de alta pressão para o tronco pulmonar (TP) resulta no
roubo de fluxo do miocárdio e contribui para a isquemia
miocárdica6,7. Ao longo do tempo há infarto miocárdico
anterolateral, disfunção mitral e insuficiência cardíaca
congestiva. As características apresentadas são paroxismos de instabilidade, que se correlacionam com
episódios de angina de peito e sintomas de insuficiência
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cardíaca. A síndrome de ALCAPA pode ocorrer isoladamente ou em conjunto com outras lesões cardíacas
congênitas. A cardiomiopatia dilatada é um importante
diagnóstico diferencial e podem também surgir como
resultado da ALCAPA. Embora a ALCAPA apresenta-se
predominantemente na infância, existem vários relatos
em adolescentes e adultos, mas em pacientes com mais
de 50 anos são extremamente raros7-9.

Relato de caso
Paciente ALS, gênero feminino, 56 anos em seguimento
ambulatorial devido ao diagnóstico de síndrome de
Bland-White-Garland dá entrada em nosso serviço com
quadro de dispneia progressiva, ortopnéia e dispneia
paroxística noturna, além de dor torácica aos pequenos
esforços (CCS III). Paciente com diagnóstico prévio há
cerca de 20 anos, mas recusa-se desde então a realizar
cirurgia para correção do defeito cardíaco.
Decisão em conjunto pela realização de nova cineangiocoronariografia que evidenciou enchimento da
coronária esquerda a partir da coronária direita devido
a circulação intercoronariana grau 3 até tronco da artéria pulmonar e não observância de lesões coronarianas
significativas (Figura 1). Optamos pela realização de
ecocardiograma e angiotomografia computadorizada
das artérias coronárias em aparelho multislice de 128
detectores (Figuras 2 e 3). Houve melhor definição do
trajeto coronariano com evidencia da origem do tronco
da coronária esquerda (TCE) a partir do AP, além da
presença de ectasia difusa e vasos colaterais dos ramos
ventricular posterior (VP) e descendente posterior (DP)

Figura 1. Angiografia coronária mostrando o enchimento da artéria coronária esquerda (ACE) da artéria coronária direita (ACD) devido
à circulação intercoronária de grau 3 ao tronco da artéria pulmonar (AP). Não são observadas lesões coronárias significativas.
ACx: artéria coronária circunflexa. ADA: artéria coronária descendente anterior.
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Figura 2. Ecocardiograma com Doppler a cores. A. Origem anômala do tronco da artéria coronária esquerda (TCE), onde o fluxo retrógrado
da artéria coronária esquerda (ACE) da artéria pulmonar (AP) é visualizado por Doppler a cores. B. Artéria coronária direita (CD) dilatada.

Figura 3. Angiografia por tomografia computadorizada multislice das artérias coronárias de alta resolução que permite a visualização
morfológica direta das variações anatômicas na origem da artéria coronária esquerda (ACE).
Ao: aorta. TP: tronco da artéria pulmonar. ACD: artéria coronária direita. ADA: artéria descendente anterior. ACx: artéria circunflexa.

para os territórios de artéria descendente anterior (DA)
e artéria circunflexa (Cx), bem como escore de cálcio
zero e ausência de doença aterosclerótica. A paciente
recusa-se a abordagem cirúrgica, optamos por aumento
da dose de betabloqueador (metoprolol) e diurético
tiazídico com melhora da angina e dispneia.

Discussão
A síndrome de ALCAPA é uma anomalia congênita
coronariana com incidência de 1/300.000 nascidos
vivos e representa 0,25-0,5% dos defeitos cardíacos.
Caracteriza-se por uma anomalia em o origem da ACE
da AP10-12. Em revisão recente realizada por Yau e cols.
com 151 casos adultos de ALCAPA, dos quais 12%

foram diagnosticados na autópsia. Idade média relatada
foi de 41 anos; o mais velho tinha 83 anos. Existiu uma
predominância de mulheres 2:1. No momento da apresentação, 66% apresentavam sintomas angina, dispneia,
palpitações ou fadiga. Dezessete por cento com arritmia
ventricular, síncope ou morte13.
A variante da ACE do AP inicialmente não tem efeito
sobre a hemodinâmica das artérias coronárias na fase
pré-natal e neonatal precoce. As condições de pressão
arterial entre a circulação sistêmica e a circulação arterial pulmonar são igualadas pelo ducto arterioso patente. Isto assegura inicialmente um fluxo anterógrado da
ACE e AP. Com a oclusão fisiológica do ductus arterioso
reduz-se a pressão na circulação arterial pulmonar. Isto
provoca um decréscimo de fluxo na ACE que resulta
em um fluxo reverso de sangue oxigenado na direção
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da AP. Um shunt esquerdo-direito é criado naquele
sangue oxigenado que flui através da ACE para a AP.
Temos descrito dois tipos de síndrome de ALCAPA:
infantil e adulto14,15.
O tipo adulto é caracterizado pela formação compensatória de colaterais entre a artéria coronária direita
(ACD) que origina fisiologicamente da aorta e da ACE.
Estes colaterais podem compensar o volume do shunt
em graus variáveis em casos. O espectro de manifestações clínicas varia de um curso assintomático para
a descompensação da circulação colateral arterial com
o resultado do surgimento de uma isquemia subclínica
potencialmente subjacente, anteriormente crônica. A
isquemia pode resultar em cardiomiopatia isquêmica,
insuficiência mitral, ou arritmia ventricular sendo
que esta última aumenta o risco de morte cardíaca
súbita15,16.
No tipo infantil, as colaterais não se formam entre a
ACD e ACE. Os sintomas na forma de palidez, sudorese
pronunciada, dispnéia e dor torácica começam da quarta
a oitava semana de vida. A falta de sangue oxigenado
ao miocárdio do VE resulta em infartos do miocárdio.
Estes podem causar insuficiência mitral secundária e
cardiomiopatia isquêmica com insuficiência cardíaca.
Sem cirurgia corretiva, a taxa de mortalidade nas primeiras semanas a meses de vida é do 90%16,17.
O eletrocardiograma (ECG) freqüentemente demonstra
padrões de infarto com ondas Q observadas em 50% dos
pacientes, hipertrofia ventricular esquerda foi observada
em 28% e desvio do eixo esquerdo em 15%. Um ECG
normal foi encontrado em apenas 4%18.
As modalidades de imagem de escolha são a tomografia
computadorizada multislice (TCMS) e a ressonância
nuclear magnética (RNM) do coração. As características morfológicas visíveis primárias da síndrome de
ALCAPA são a detecção de uma origem anômala e o
shunt esquerda-direita com fluxo retrógrado da ACE
para o AP. TCMS com sua alta resolução espacial e a
possibilidade de reconstrução permite a visualização
morfológica direta das variações anatômicas na origem.
O ramo proximal da coronária dos segmentos dos vasos
sanguíneos e variações na origem aorta ou TP podem ser
visualizados com angiografia ou por RNM. No entanto,
o diagnóstico via TCMS é mais robusto. A avaliação
funcional é realizada via RNM em sequências que podem detectar o fluxo inverso na ACE, comparativamente
com a angiocoronariografia. Características secundárias
visíveis morfológicas do tipo adulto são: a dilatação
da ACD e ramos colaterais intercoronários dilatados,
podendo ser melhor visualizado com TCMS que com
RNM. Além disso, a dilatação do VE, alterações regionais do movimento da parede do VE e insuficiência
mitral devem ser mencionadas nesta conexão e são
melhor detectados usando RNM. Anormalidades do
movimento são detectados por sequências cinéticas e
áreas infartadas subjacentes são detectadas por aumento
da captação do gadolínio16,19-21.
O ecocardiograma é uma modalidade de imagem com
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critérios bem estabelecidos para diagnóstico nestes pacientes. Os critérios ecocardiográficos para diagnóstico
de síndrome de ALCAPA são: identificação de uma
ACD dilatada, o fluxo de Doppler retrógrado da ACE
para AP, e fluxo colateral proveniente do fluxo septal20.
O tratamento não cirúrgico consiste em redução da
carga de treinamento e uso de betabloqueadores para
reduzir a isquemia miocárdica, entretanto este não é
um tratamento consensual20.
A técnica cirúrgica, com retorno da anatomia que consiste no reimplante da ACE na aorta. No entanto, em
adultos esta técnica muitas vezes não é usada porque
a rigidez do tecido não permite reimplante adequado.
Takeuchi desenvolveu uma técnica com um tubo intrapulmonar da aorta, restabelecendo o fluxo sanguíneo
da ACE, mas aumentou o risco de complicações. Atualmente este tratamento é considerado para aqueles
pacientes adultos em que não é possível reimplantar a
ACE na aorta.
O prognóstico dos pacientes com ALCAPA melhorou
sistematicamente como resultado do diagnóstico precoce, utilizando ecocardiografia com mapeamento de
fluxo a cores e TCMS, e devido a melhorias nas técnicas
cirúrgicas. Em adultos assintomáticos, a literatura recente sugere que se presentes apenas isquemia crônica
moderada sem insuficiência cardíaca, a sobrevida sem
correção cirúrgica é possível22-24.

Conclusão
A síndrome de ALCAPA pode ocorrer isoladamente ou
em conjunto com outras lesões cardíacas congênitas.
A cardiomiopatia dilatada é um importante diagnóstico
diferencial e podem também surgir como resultado da
ALCAPA. Embora a síndrome de ALCAPA apresenta-se predominantemente na infância, existem vários
relatados em adolescentes e adultos, mas em pacientes
com mais de 50 anos são extremamente raros.
O prognóstico dos pacientes com síndrome ALCAPA
melhorou sistematicamente como resultado do diagnóstico precoce utilizando ecocardiografia com mapeamento de fluxo a cores e TCMS, e devido a melhorias
nas técnicas cirúrgicas. Em adultos assintomáticos, a
literatura recente sugere que se presentes apenas isquemia crônica moderada sem insuficiência cardíaca,
a sobrevida sem correção cirúrgica é possível.
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