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ARTIGO DE REVISÃO

Fístula Coronária. 
Coronary Fistula. 
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Resumo
 Fístulas das artérias coronárias são 
anomalias raras congênitas ou adquiridas, geralmente 
assintomáticas, com manifestação clínica variável 
dependendo de seu tipo, do volume do débito, sua 
localização e de outras co-morbidades cardíacas. A 
cineangiocoronariografia define a artéria envolvida, 
a câmara cardíaca ou o grande vaso comunicante, 
sendo crucial para o diagnóstico e conduta. Neste 
artigo os autores revisam a literatura, relatando sua 
incidência, etiologia, classificação, manifestações 
clínicas, métodos diagnósticos e tratamento. 

Summary 
 Coronary arteries fistulas are a  rare abnormality 
between the congenital and acquired heart defects, many 
times asymptomatic and the clinical presentations are 
variable depending on the type of fistula, shunt volume, 
site of the shunt and presence of other cardiac conditions. 
Angiography defines the coronary artery involved, the 
cardiac chamber, the site of communication and is 
crucial to diagnosis and management. In this article 
the authors review the literature regarding incidence, 
etiology, classification, clinical presentation, diagnostic 
methods and treatment. 

Introdução
 As fístulas coronárias, embora raras, têm 
sido objeto de inúmeras publicações originais e 
algumas revisões da literatura médica em virtude de 
se constituírem em possível causa de sopro cardíaco, 
poderem apresentar complicações e serem passíveis 
de correção cirúrgica. Acreditava-se ter sido descrita 

em 1865 pelo anatomista alemão W. Krause (1), mas 
de fato J. Hyrtl, anatomista austríaco, já descrevia 
anomalias das artérias coronárias com fístulas 
em 1841(2).  A fístula de artéria coronária constitui 
alteração rara (3), tendo incidência estimada em 
0,1% a 0,2% em angiografia coronária (4), podendo 
estar associada a doenças congênitas ou adquiridas, 
sendo normalmente anomalia isolada (5) e com 
manifestação clínica variável. Pode ser um achado 
incidental em cineagiocoronariografia. A grande 
maioria das fístulas coronárias é congênita, em grande 
maioria originadas da coronária direita, comunicando-
se freqüentemente com câmaras cardíacas direitas 
e com a artéria pulmonar, determinando, por vezes, 
distúrbios hemodinâmicos como isquemia miocárdica 
aguda ou crônica, insuficiência cardíaca de alto débito, 
endocardite infecciosa e até infecções recorrentes de 
trato respiratório ou hipertensão pulmonar, estando 
esses distúrbios condicionados à magnitude do shunt 
esquerda-direita, localização da fístula, “síndrome do 
roubo coronário” ou mesmo à rotura de aneurisma de 
coronária (2,5,6). De acordo com a repercussão clínica 
e as características da fístula, pode ser submetida a 
uma intervenção cirúrgica de correção. O objetivo 
deste trabalho é descrever a etiologia, o quadro clínico, 
possíveis complicações, o diagnóstico e a melhor 
conduta. 

Definição
 Fístula coronária é anomalia incomum, 
caracterizada pela comunicação anormal entre uma 
artéria coronária e uma câmara cardíaca ou grandes 
vasos (veia cava, veias pulmonares, artéria pulmonar) 

(2,7,8). Podem ser congênitas ou adquiridas. 

Incidência e Etiologia
 As fístulas de artéria coronária direita são 
mais freqüentes (cerca de 70% dos casos), ocorrendo 
também na coronária esquerda ou em ambas. A 
comunicação com câmaras direitas tem incidência 
maior, em média 39% para ventrículo direito, 33% 
para átrio direito, seio coronário e veia cava superior 
e 20% para artéria pulmonar (7). Fístula entre a artéria 
coronária direita e câmaras esquerdas é rara (2,7,9,10). 
Em uma revisão de todos os pacientes submetidos a 
angiografia coronária na Cleveland Clinic Foundation, 
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entre 1971 e 1981, foram identificadas 122 fístulas. 
Dessas, 17% drenavam para o ventrículo esquerdo e 
6% para o átrio esquerdo(2,11). 
 Em geral as fístulas coronárias manifestam-se 
como lesões únicas.  Apesar da etiologia incerta, tem-
se relatado associação de polimiosite com múltiplas 
fístulas coronárias(2,12). 
 Quando congênita, é encontrada em 1 caso 
a cada 4016 cineangiocoronariografias realizadas 
(13), com incidência relatada entre 0,2 e 0,4% (7). As 
alterações embriológicas que resultam na formação 
de fístulas coronárias podem ocorrer na fase inicial da 
embriogênese, quando o miocárdio primitivo recebe 
nutrição por meio dos sinusóides que se comunicam 
com as cavidades cardíacas (fístulas tipo cameral) ou, 
em fase posterior, à medida que o miocárdio se torna 
evolutivamente compacto, os sinusóides desaparecem 
originando uma rede de veias, artérias e capilares que 
podem ter conexões com outros vasos mediastinais 
(fístula arterioarterial ou arteriovenosa) (5,7,14). 
 Dentre as anomalias congênitas com 
manifestações clínicas, a fístula coronariana 
arteriovenosa é a anomalia mais comum, 
compreendendo até 50% dessas anomalias(15,16). Tem 
prevalência de 0,002% na população geral, sendo 
evidenciada em 0,2 a 0,25% dos pacientes submetidos 
à cineangiocoronariografia(15,17,18), podendo estar 
associada a outros defeitos cardíacos congênitos 
como tetralogia de Fallot, comunicação interaatrial, 
comunicação interventricular, ducto arterioso patente 
e atresia pulmonar em 20 a 40% dos casos (15,19-22). 
 A forma adquirida resulta de situações que 
causem algum trauma ao coração (projétil de arma de 
fogo, trauma fechado) ou por procedimentos invasivos 
(biópsias endomiocárdicas, implante de marcapasso, 
angiografia coronariana, cirurgia de revascularização 
miocárdica ou substituição de valva cardíaca, ablação 
de via acessória, miomectomia septal ou biópsia 
pulmonar transbrônquica)(2,23). Mesmo com fístula ativa, 
essa forma não cursa com dilatação das coronárias 

(14). A presença de importante dilatação proximal à 
comunicação coronarioterminal é característica das 
fístulas congênitas (6). 

Quadro Clínico e Complicações
 A apresentação clínica é variada e depende 
de fatores como idade, quantidade do fluxo sangüíneo 
na fístula, resistência da câmara que recebe a fístula e 
desenvolvimento de isquemia miocárdica. Grande parte 
das fístulas coronárias é pequena e o fluxo sangüíneo 
miocárdico não é comprometido, sendo a maioria 
dos pacientes assintomáticos, podendo apresentar 
sopro suave contínuo tendendo a ser em crescendo-
decrescendo mais audível na diástole, próximo à 
localização da fístula em exame médico de rotina (14). 
As lesões são também detectadas incidentalmente em 
exames de rotina ou durante angiografia coronária. 
 Numa das publicações analisadas (2,24), 41% 
dos pacientes eram sintomáticos e a dispnéia ao 
repouso ou relacionada ao esforço (19%) foi a queixa 
mais freqüente, enquanto em outro estudo (2,25), a 
dispnéia foi o sintoma relatado mais comum (29%). 
 Ocorrem sintomas e complicações em 45% 
dos pacientes e podem ser decorrentes do fenômeno 
do roubo coronário com angina crônica por isquemia 
do segmento miocárdico perfundido pela artéria 

coronária distal à fístula (associada à arteriosclerose 
concomitante, sendo rara a ocorrência de infarto)(7) . 
 A insuficiência cardíaca e a cardiomiopatia 
podem se desenvolver secundariamente por sobrecarga 
de volume provocada pela fístula, além de hipertensão 
pulmonar (fístulas que drenam para câmaras 
cardíacas direitas), anormalidades do ritmo cardíaco, 
trombose da fístula ou aneurisma associado e ruptura 
da fístula (14). Endocardite bacteriana ocorre em 5 a 
19% dos casos. A maioria é causada por Streptococcus 
viridans (2). Derrame pericárdico ou morte súbita como 
manifestação inicial é rara (2). 
 A manifestação isquêmica não depende do 
tamanho da fístula e tem sido descrita mesmo com 
pequeno fluxo (26). 
 Os pacientes com fístulas coronárias podem 
portanto evoluir assintomáticos ou com quadro clínico 
de instalação progressiva ou abrupta. O fechamento 
espontâneo da fístula é incomum, com maior chance 
em crianças menores do que 2 anos, com fístulas 
drenando para as câmaras direitas(2). 

Diagnóstico
 O padrão-ouro é o estudo cineangiocorona- 
riográfico.(5-7,14), revelando a exata anatomia da circulação 
coronária, localização da fístula, diâmetro da artéria 
envolvida e débito da mesma. 
 O diagnóstico diferencial das fístulas das artérias 
coronárias deve ser feito com a persistência do canal 
arterial, janela aortopulmonar, insuficiência aórtica, 
aneurisma de seio de Valsalva roto e fístula pulmonar ou 
de parede torácica (7). 
 Recentemente têm sido utilizados outros métodos 
diagnósticos como ecocardiograma bidimensional 
associado ao doppler colorido. Foram  acompanhados 
pacientes utilizando ecocardiografia com doppler colorido, 
permitindo a monitorização de fechamento espontâneo 
de fístulas coronárias por meio de método não-invasivo(27). 
Em adultos, o ecocardiograma transesofásgico pode 
ser mais sensível para a detecção do início e término do 
shunt. Ao ecocardiograma com estresse com dipiridamol 
positivo, observa-se perfusão com contraste negativo; ao 
doppler pulsado constata-se velocidade sistodiastólica 
de fluxo coronariano aumentada (14). O arsenal não-
invasivo de avaliação anatômica, funcional e perfusional 
inclui ecocardiograma transesofágico contrastado 
com microbolhas intracoronarianas, obtido durante 
o cateterismo (12), tomografia computadorizada com 
multidetectores e angiorressonância magnética (28). 
 As fístulas hemodinamicamente não 
significativas, clinicamente silenciosas e sem associação 
com outros achados anormais podem se avaliadas 
periodicamente com exames não-invasivos. 

Tratamento
 Nos pacientes assintomáticos, indicações 
para cirurgia são semelhantes às de pacientes com 
outros shunts esquerda-direita. A maioria das fístulas 
pequenas em adultos assintomáticos não necessitam 
de intervenção cirúrgica. Já para os shunts maiores 
e em pacientes jovens assintomáticos, o tratamento 
permanece controverso, uma vez que alguns estudos 
recomendam a cirurgia devido ao risco de complicações 
futuras(2,29). Dessa forma, pela casuística relatada na 
literatura, não há consenso se o tratamento cirúrgico 
deva ser sempre realizado, pois não se conhece com 
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exatidão a evolução natural da doença e a freqüência 
das complicações, não permitindo estabelecer uma 
conduta padronizada (6). 
 Já as fístulas hemodinamicamente 
significativas, que resultam em sintomas ou 
complicações em aproximadamente 19% dos pacientes 
abaixo dos 20 anos e até 63% daqueles acima dessa 
idade, devem ser tratadas (5-7,14). A correção pode ser 
feita por métodos percutâneos como técnicas de 
embolização de partículas de Ivalon, coils ou balões 
destacáveis (5,7) quando a localização e o tamanho da 
fístula forem favoráveis ao procedimento, ou ainda 
por ligaduras cirúrgicas, com bom prognóstico a longo 
prazo (14). 
 Para o tratamento de fístulas coronárias 
traumáticas e iatrogênicas, a intervenção cirúrgica 
precoce é preferível, pois pacientes tratados de forma 
conservadora podem desenvolver complicações 
graves(2,30). 

Conclusão
 Fístulas das artérias coronárias são 
anormalidades incomuns, na maioria dos casos sem 
manifestações clínicas específicas, sendo diagnosticadas 
após investigação de sopro cardíaco em avaliação médica 
de rotina ou incidentalmente nos pacientes submetidos 
à cineangiocoronariografia. Na sua grande maioria 
são benignas, porém, em alguns casos apresentam 
alterações hemodinâmicas e complicações sérias. Apesar 
dos novos métodos diagnósticos não-invasivos como a 
angioressonância, tomografia computadorizada com 
multidetectores, ecocardiograma com transdutores de 
alta freqüência, a  cineangiocoronariografia é considerada 
o padrão-ouro para investigação, podendo atualmente 
ser  também o meio para o tratamento, sendo importante 
para o manejo clínico ou cirúrgico do paciente. 
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