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Resumo
Introdução: a Síndrome do Roubo da Subclávia (SRS) deve-se à estenose da artéria subclávia. Em pacientes previamente submetidos à
cirurgia de revascularização miocárdica (CRM) com enxerto mamária interna-coronária, a SRS pode desencadear sintomas anginosos.
Relato de Caso: relatamos dois casos de angina pectoris pós-CRM,
associada à dor em membro superior esquerdo aos esforços. Os pacientes foram diagnosticados com SRS e submetidos à angioplastia
transluminal percutânea com implante de stent em artéria subclávia,
evoluindo com melhora clínica. Discussão: os casos relatados são
incomuns na prática clínica e demonstram a eficácia e a segurança
do tratamento endovascular intervencionista na SRS.
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INTRODUÇÃO
A cirurgia de revascularização miocárdica (CRM) representa uma modalidade
de tratamento invasivo da doença arterial
coronariana (DAC) com ampla indicação
e elevada taxa de sucesso1. O uso da artéria mamária interna (AMI) como conduto
para enxerto coronário na CRM apresenta
excelente patência em longo prazo, obtendo os melhores resultados clínicos para a
técnica2. Em alguns pacientes, a estenose
da artéria subclávia proximal à origem do
enxerto de AMI pode causar um fenômeno
de roubo de fluxo sanguíneo, levando à isquemia miocárdica3.
A Síndrome do Roubo da Subclávia (SRS) é
classicamente descrita quando uma estenose da artéria subclávia, em porção proximal
à origem da artéria vertebral, causa um fluxo retrógrado na artéria vertebral ipsilateral4. A prevalência de estenose significativa
da artéria subclávia esquerda em pacientes
encaminhados para CRM gira em torno de
0,2% a 6,8%5. Portanto, SRS é uma causa
incomum de angina após CRM, secundária
a um fluxo sanguíneo, diminuído ou retrógrado, em pacientes com enxerto patente insitu de AMI para coronária6.

ácido acetilsalicílico, clopidogrel, mononitrato de isossorbida e carverdilol.
Realizado cateterismo cardíaco com estudo
de enxertos pós-revascularização, no qual
se observou roubo de fluxo da artéria descendente anterior para a artéria subclávia
esquerda através do enxerto da AMI esquerda (figuras 1A e 1B), além de estenose de
90% na porção proximal da artéria subclávia esquerda (figura 1C).
Foi submetido à angioplastia transluminal percutânea eletiva da artéria subclávia
esquerda com implante de stent auto-expansível no dia 11/11/2013, refazendo seu
fluxo normal, com bom resultado angiográfico e eliminação do roubo vertebral e
do roubo mamária descendente anterior
(figura 1D).

Neste artigo, relatamos dois casos de SRS
em pacientes previamente submetidos à
CRM, nos quais o tratamento intervencionista foi realizado com sucesso.
RELATO DE CASO
CASO 1 – Paciente do sexo masculino,
77 anos, com antecedente de insuficiência
cardíaca congestiva de etiologia isquêmica,
além de hipertensão arterial e dislipidemia.
Submetido à CRM com confecção de enxerto de AMI esquerda para artéria descendente anterior há 9 anos. Procurou o ambulatório de cardiologia referindo quadro de
vertigem, dor em membro superior esquerdo e precordialgia intermitente que piora ao
esforço do membro superior esquerdo. Em
uso contínuo de enalapril, espironolactona,

Figura 01
Durante e após a alta hospitalar, paciente
evoluiu com melhora completa dos sintomas. Após 20 dias, deu entrada no prontosocorro com quadro de infecção do trato
urinário e sepse grave, com disfunções orgânicas de difícil controle. Evoluiu com piora
progressiva do quadro, com choque séptico
de foco urinário refratário ao uso de drogas
vasoativas, evoluindo a óbito três dias após
a readmissão hospitalar.
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CASO 2 - Paciente do sexo feminino, 72
anos, com antecedentes de hipertensão arterial e diabete melito tipo 2, submetida à
CRM há 7 anos com uso de enxerto de AMI
esquerda para artéria descendente anterior.
Relata quadro de angina estável, com piora
no último mês associada a síncopes frequentes. Apresentava dor torácica típica desencadeada por esforço com o membro superior esquerdo. Em uso domiciliar de ácido
acetilsalicílico, losartana, atenolol, insulina
NPH, omeprazol e clonazepam.
Realizado cateterismo cardíaco que evidenciou inversão do fluxo da artéria coronária
esquerda através do enxerto da AMI esquerda com a artéria descendente anterior (fluxo
retrógrado coronária-subclávia) (figura 2A).
Angiografia seletiva da artéria subclávia esquerda demonstrou estenose de 95% na porção proximal deste vaso (figura 2B).
Foi realizada angioplastia transluminal percutânea da artéria subclávia esquerda com
implante de stent balão-expansível em seu
terço proximal no dia 16/01/2014, com sucesso (figuras 2C e 2D). Apresentou boa
evolução clínica e melhora completa dos
sintomas após o procedimento. O resultado
clínico observado permaneceu no seguimento de 1 ano, com boa tolerância aos esforços.

Figura 02

DISCUSSÃO
A SRS se refere a uma situação patológica
em que, como resultado de uma estenose
ou oclusão da porção proximal artéria subclávia, ocorre um fluxo retrógrado através
da artéria vertebral que então, causa uma
perfusão cerebral insuficiente e subsequentemente sintomas neurológicos transitórios
devido à isquemia cerebral7. Devido à circulação vertebrobasilar ser um sistema hidráulico fechado, a diferença de pressão
leva à inversão do fluxo, puxando o sangue
da artéria vertebral contralateral para a artéria basilar e então para a artéria vertebral
ipsilateral, “roubando” o fluxo da circulação
cerebral8.
A síndrome do roubo coronário-subclávia,
uma variante da SRS, é complicação rara
da CRM quando um enxerto de AMI é utilizado. Esta síndrome é caracterizada pelo
fluxo retrógrado do enxerto para a artéria
subclávia, para perfundir a extremidade
distal quando uma estenose proximal grave está presente na artéria subclávia. Como
resultado, um fenômeno de roubo coronário pode se desenvolver, no qual o miocárdio perfundido pelo enxerto pode tornar-se
isquêmico, apesar da patência dos vasos do
enxerto9.
Geralmente este fenômeno é causado por
aterosclerose e se apresenta como um achado incidental, uma vez que a maioria dos
pacientes é assintomática. Porém, pacientes
sintomáticos geralmente se apresentam com
sintomas neurológicos, como tontura, perda
auditiva ou síncopes (insuficiência vertebrobasilar), ou, ainda, com claudicação do
membro superior, sintomas anginosos, cardiopatia isquêmica e insuficiência cardíaca,
sendo que a ocorrência de infarto agudo do
miocárdio é incomum10. Apresentações atípicas desta entidade representam um desafio
para os médicos, que necessitam de um alto
grau de suspeição clínica para realização do
diagnóstico8.
A real prevalência da SRS ainda é desconhecida. Apesar de estimada entre 0,6% a
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6%, há alguma controvérsia, pois até 80%
dos pacientes com esse fenômeno são assintomáticos. A maioria dos pacientes com sintomas apresenta lesões cerebrovasculares
concomitantes8. Outros fatores confundidores incluem a falha de métodos diagnósticos não invasivos, a falta de conhecimento
sobre o problema e a atribuição dos sintomas a outras causas11. A incidência SRS em
pacientes já submetidos a CRM foi relatada
entre 0,1 a 3,4%6.
O método diagnóstico não invasivo de eleição da estenose da artéria subclávia é a
detecção de um índice tornozelo-braquial
(ITB), aumentado em repouso ou após um
teste de esforço12. O ITB é calculado como a
razão da pressão arterial sistólica medida no
tornozelo e da medida na artéria braquial. O
manguito do esfigmomanômetro é colocado
logo acima do tornozelo e um instrumento
de doppler é usado para aferir a pressão das
artérias tibial anterior e posterior em cada
pé. Então, a maior pressão sistólica do tornozelo é dividida pela maior pressão sistólica do braço. Em um teste normal, o valor do
ITB é maior que 1,013.
A diferença da pressão sistólica de 10 mmHg
ou mais, entre os braços, assim como o ITB
reduzido, é associada com doença vascular
periférica, com baixa sensibilidade, mas
alta especificidade. Alguns autores consideram significativa esta diferença da pressão
sistólica sendo de 15mmHg ou mais12.
Para a confirmação diagnóstica da SRS, diversas ferramentas de imagem podem ser
utilizadas para detectar estenose e observar
o fluxo reverso na artéria vertebral. O ecodoppler de artérias carótidas e vertebrais é
o mais usado e geralmente o primeiro teste
diagnóstico, podendo semiquantificar a estenose da artéria subclávia e diagnosticar
outra doença obstrutiva carotídea extracraniana. Recentemente, imagens de melhor
qualidade têm sido obtidas com a angiografia por ressonância magnética. A angiografia
cerebral invasiva continua sendo o método
padrão-ouro, por sua alta sensibilidade e especificidade12. Em pacientes com revascula-

rização miocárdica cirúrgica prévia, provas
funcionais não invasivas como o ecocardiograma de estresse e a cintilografia de perfusão miocárdica podem ser úteis para avaliar
a síndrome do roubo coronário-subclávia8.
O tratamento invasivo – cirúrgico ou percutâneo - para SRS é geralmente reservado
para pacientes altamente sintomáticos e refratários ao tratamento clínico otimizado.
As opções terapêuticas incluem a angioplastia transluminal percutânea com implante de stent na artéria subclávia e o bypass
cirúrgico da estenose da artéria subclávia.
A colocação do stent na artéria subclávia é
geralmente realizada pela artéria femoral, e
é o método de escolha devido à baixa mortalidade, menor tempo de hospitalização e
rápida recuperação8,14.
A angioplastia transluminal percutânea de
lesões obstrutivas da porção proximal da
artéria subclávia não é somente um tratamento inicial efetivo, mas também é eficaz
em longo prazo. Além disso, reestenoses
clinicamente significativas – principal causa de falência terapêutica - podem ser tratadas com procedimentos endovasculares de
repetição15. Esse tratamento minimamente
invasivo deve ser a primeira escolha para o
tratamento de lesões obstrutivas da porção
proximal da artéria subclávia, nas quais a
aplicabilidade técnica é razoável, com ótima relação risco vs. benefício16,17. O sucesso da abordagem percutânea pode chegar a
90%, com um índice de patência vascular
em 5 anos de até 85%14. Contudo, não há estudos prospectivos que comprovem a superioridade de um tratamento sobre outro nos
casos de SRS, devendo a condução de cada
caso ser individualizada.
É de fundamental importância o controle
dos fatores de risco como parte da terapia
para prevenção secundária, independentemente do tratamento percutâneo. Interrupção do tabagismo, modificação do estilo de
vida, terapia antiplaquetária, controle pressórico, manejo da hiperlipidemia e controle de diabetes têm um importante papel no
manejo da SRS causada por aterosclerose8.
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Nos casos descritos, os pacientes apresentavam sintomas anginosos clássicos após atividades físicas que faziam uso do membro
superior esquerdo e, em um dos casos, sintomas vertebrobasilares como síncope, vertigem e cefaleia também estavam presentes.
A SRS, diagnóstico raramente firmado em
nosso meio, foi considerada como hipótese
diagnóstica somente na ocasião da cinecoronariografia, sendo tratada por intervenção
percutânea com sucesso e baixa morbidade.
O óbito observado no primeiro caso provavelmente não teve relação direta com o
procedimento realizado ou com a doença
de base do paciente. Embora não tenha sido
realizado estudo post-mortem, a evolução
desfavorável deveu-se a choque séptico de
foco urinário, com disfunções orgânicas
graves e rápida deterioração clínica.
A SRS mostra-se, usualmente, como um
desafio diagnóstico, podendo ocasionar
sintomas diversos e reduzir a qualidade de
vida. Comumente observada em pacientes
com aterosclerose avançada, a SRS pode
ser satisfatoriamente tratada por técnicas
intervencionistas com implante de stent na
artéria subclávia, o que é capaz de resolver
a inversão de fluxo pelo enxerto coronário
de AMI e reduzir a isquemia miocárdica.
Os casos relatados ilustram a factibilidade
técnica e o sucesso terapêutico desta abordagem, além de demonstrar o perfil de elevado risco, para doenças ateroscleróticas,
apresentado por esses pacientes.
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