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Introdução: 

A Ponte Miocárdica (PM) é caracterizada como 
uma variação anatômica, onde um segmento da 
artéria coronária, que comumente apresenta-se a 
nível epicárdico, muda seu trajeto  para intramural. 
O portador da PM geralmente permanece 
assintomático ao longo da vida, mas pode evoluir 
com quadros de arritmias, angina estável, síndrome 
coronariana aguda  e, até mesmo, morte súbita. A 
artéria descendente anterior (ADA) é o ramo mais 
acometido nessa situação. Em relação aos métodos 
para diagnóstico, a coronariografia é o padrão-
ouro, porém, é invasiva e não apresenta boa 
sensibilidade neste caso. Métodos não invasivos, 
como a Angiotomografia Computadorizada 
Multislice das coronárias, tem apresentado maior 
sensibilidade para detectar esta anomalia, 

entretanto, sua disponibilidade para uso na rede 
pública ainda é muito pequena. 

Objetivo: 

Relatar um caso de PM, em paciente com 
diagnóstico de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), 
sem fatores de risco e ausência de lesões 
coronarianas na Cineangiocoronariografia. 

Métodos:  

Revisão do prontuário e pesquisa bibliográfica em 
bases de dados. 
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Relato de Caso: 

•J. M. C., 46 anos, pizzaiolo, natural de Mauá - SP, 
sem comorbidades;  

•Apresentou quadro de dor precordial, em aperto, 
desencadeada pelo esforço físico, de forte 
intensidade e sem irradiação. Após entrada no 
Pronto-Socorro (PS), foi iniciada investigação 
para Síndrome Coronariana Aguda; 

•Apresentou alteração no eletrocardiograma, com 
supradesnível do segmento ST nas derivações 
precordiais V2-V3-V4-V5 e alteraçāo nos 
marcadores de necrose miocárdica;  

•Nāo foi realizada terapia de reperfusão do 
miocárdio;  

•Ao ecocardiograma transtorácico, apresentou 
fração de ejeção do ventrículo esquerdo de 55,3% 
com acinesia apical e ausência de outras 
alterações;  

•Realizada Cineangiocoronariografia durante 
internação, que evidenciou dominância direita, 
presença de ponte intramiocárdica em terço médio 
de artéria descendente anterior e ausência de 
outras lesões;  

Resultados:  
Paciente recebeu alta hospitalar assintomático, com 
tratamento clínico otimizado e seguimento 
ambulatorial com a cardiologia. 
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Considerações Finais: 

A PM é uma patologia benigna e raramente evolui 
com IAM. Logo, é muitas vezes subdiagnosticada e 
deve ser investigada, como diagnóstico diferencial, 
nos casos de IAM em pacientes sem comorbidades.  

O tratamento clínico ainda necessita de maiores 
estudos, mas, atualmente, é preconizado manter 
inotropismo e cronotropismo negativos, através da 
prescrição de agentes como bloqueadores de 
receptores adrenérgicos ou bloqueadores de canal 
de cálcio para alivio dos sintomas e na introdução 
de anti-agregantes plaquetários, para redução de 
risco de eventos cardiovasculares futuros. 
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