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A ponte miocárdica “myocardial bridge” é uma condição na maior parte 
das vezes silenciosa, porém, existem várias referencias na literatura 
mostrando que podem ocasionar isquemia miocárdica, espasmo e infarto. 
Os mecanismos propostos  para que as pontes miocárdicas causem 
isquemia são1;2: 
• Comprometimento do fluxo coronariano 
• Disfunção endotelial conseqüência do efeito  compressivo. 
• Facilitação da formação de trombos 
• Forte associação com espasmo coronariano. Outros autores 

contrariamente pensam que esta associação (pontes miocárdicas/
espasmo coronário) é muito rara3. 

Para investigar as características diferenciais clínicas de pacientes com 
espasmo de artéria coronária sem ponte (NMB) ou com ponte 
miocárdica (MB) associada Xian et al4  estudaram clinicamente e a 
deficiência orgânica  endotelial nestes pacientes.  
O universo esteve composto de 118 pacientes nos quais empregou se a 
prova provocativa com acetilcolina. Os autores dividiram em dois grupos 
1) Com ponte micocardica: 26 pacientes (MB = Miocardial Bridge) 
2) Sem ponte miocárdica: 92. (NMB= Non-Miocardial Bridge) 

Em ambos os grupos foram realizados: 
• Teste de Provocação com acetilcilona 

NMB: espasmo induzido em 57% 
MB: espasmo induzido 81% 

• Prova de esforço 
MB: 73% positivo 
NMB: 8% positivo 

• Cintilografia de perfussão miocárdica 
MB: 77% de defeito de perfusão isquémico angina mas precoce e 
NMB:  apenas 10%no gruupo sem ponte associada, angina mas tardia 

• Nível plasmático de Endotelina 1 
NMB: Mais baixo. 



MB: significativamente mais alto 
• Oxido nítrico. 

NMB: mais alto 
     MB: mais baixo 
Este trabalho demonstra o efeito maléfico da associação de ponte no 
espasmo coronário 
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