
D. A. G. O. , feminina, 35 anos, portadora de AT documentada com oclusão de múltiplos ramos principais da aorta evoluiu
com infarto agudo do miocárdio sem supra de ST (IAMSSST) em 2015. Durante internação realizado tratamento medicamentoso
e submetida à estratificação invasiva sendo evidenciado aneurisma óstio proximal na artéria coronária direita (ACD), ausência de
lesões obstrutivas significativas, função global e segmentar do ventrículo esquerdo (VE) normais. Devido ao contexto clínico e
angiográfico foi optado por tratamento clínico. Em 2016 a paciente apresentou novo quadro de IAMSSST. Foi submetida à
estratificação invasiva que evidenciou estenose de 90% no terço proximal de um grande importante ramo marginal da coronária
esquerda, VE com função global preservada e hipocontratilidade ínfero-latero-dorsal. Devido à rápida progressão do grau de
estenose coronária e progressão da doença arterial em outros ramos principais da aorta foi considerado a estenose importante
como provável acometimento coronário pela da AT. Realizado intervenção coronária percutânea (ICP) de ramo marginal com
implante de dois stents farmacológicos. Observado dificuldade de estabilização da parede da artéria no segmento alvo de
tratamento, sugestiva de processo inflamatório ativo naquele segmento arterial. Paciente cursou com boa evolução pós
procedimento sem alterações dos marcadores de necrose miocárdica no pós procedimento, recebeu alta hospitalar após 48 horas
em boas condições clínicas.
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FIGURA 2- Coronária esquerda pós intervenção em ramo marginal

As causas não ateroscleróticas de coronariopatias são patologias pouco comuns na prática clínica. Diante de um quadro
síndrome coronária aguda, presença de estenose coronária importante e isquemia, algum método de revascularização é
mandatório. Foi realizado tratamento do paciente através de ICP. Não existe evidência sobre a melhor modalidade de
revascularização nestes tipos de caso. Optou-se por uso de stents farmacológicos devido as suas conhecidas propriedades
antiproliferativas, porém não se pode afirmar que o uso de dispositivos farmacológicos apresentam melhores desfechos
comparados ao uso de stents convencionais.
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FIGURA 1- Coronária esquerda pré intervenção em ramo marginal  

A arterite de Takayasu (AT) é uma doença inflamatória crônica, rara e idiopática que afeta a aorta, os seus principais ramos, as
artérias pulmonares e as coronárias. A doença se manifesta principalmente entre a segunda e a terceira década de vida e predomina
mais no sexo feminino. O acometimento coronário é incomum, apresenta incidência de 9%.
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