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INTRODUÇÃO
O arco aórtico duplo (AAD) é uma malformação que

decorre da persistência do quarto arco aórtico durante o
desenvolvimento embrionário, na qual há a emergência
de dois arcos saindo da aorta ascendente, contornando a
traqueia e esôfago, e então afluindo para a aorta
descendente, o que pode ocasionar sintomas
respiratórios ou gastrointestinais.

OBJETIVO

Analisar as consequências clínicas e o manejo terapêutico
do AAD.

MÉTODOS
Foi realizada uma revisão sistemática utilizando a base
indexadora MedLine e SciElo com frase de pesquisa
construída com as palavras chaves “double aortic arch,
"vascular ring”, "cardiac surgery", "congenital anomalies"
e suas variações obtidas no MeSH. Foram encontrados
inicialmente 51 artigos indexados na base de dados e
utilizado o seguinte critério de inclusão: estudos
publicados em até dez anos. Foram excluídos estudos de
revisão.

RESULTADOS

Foram selecionados 10 estudos diretamente relacionados
com o tema. Ao serem confrontados, os estudos concluíram
que o diagnóstico do AAD é de difícil presunção devido aos
sinais inespecíficos, confundindo com síndromes
respiratórias da infância. Já em adultos, tal patologia pode
se apresentar como um quadro silencioso, ou confundido
com pneumonias de repetição e queixa de disfagia, sendo
esta comumente observada nessa idade. Desse modo,
suspeita-se de AAD na presença do quadro clínico e de
alterações em RX de tórax, sendo confirmado através de TC.
Em relação à indicação cirúrgica, é determinada pela a
presença de sintomas e sinais de gravidade, entretanto,
Yang et al. alega que os pacientes, mesmo assintomáticos,
irão evoluir com sintomas, devendo ser realizado a correção
cirúrgica logo ao diagnóstico. A técnica cirúrgica mais aceita
é a toracotomia póstero-lateral direita, quando o paciente
apresenta o aórtico direito dominante (75%) com o
objetivo de desconectar o arco inferior, reter o arco
superior e aliviar a compressão da traqueia e do esôfago.
Dentre as complicações o quilotórax, expectoração de
prega vocal esquerda e hipertensão transitória são as mais
comuns. Porém, Srimurugan et al. cita a abordagem via
esternotomia como opção de reparo cirúrgico em pacientes
altamente mórbidos para um resultado mais seguro.

CONCLUSÃO
O AAD é uma doença rara e de difícil diagnóstico, que pode
ser encontrada em adultos em situações especiais. Ainda
são necessários mais estudos para definir o método
diagnóstico mais vantajoso e indicação cirúrgica mais
precoce ou não.
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Figura 1. Fluxograma do processo de seleção de estudos.


