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Disfagia Causada por Arco Aórtico Direito e Artéria Lusória
Dysphagia Caused by Right-Sided Aortic Arch and Lusorian Artery
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Doente do sexo masculino, 75 anos, com quadro arrastado 
de tosse. Fez Radiografia do tórax que demonstra opacificação 
paratraqueal direita. Fez TC Torácica (Figura 1 e Vídeo 1) para 
melhor caracterização que mostrou a denominada Anomalia 
Vascular de Neuhauser com arco aórtico direito e artéria 
lusória, correspondendo à imagem descrita na radiografia.

A artéria lusória, também conhecida como artéria 
subclávia direita aberrante, é uma variante anatômica na 
qual o tronco braquicefálico está ausente, resultando na 
presença de 4 artérias com origem no arco aórtico: as artérias 
carótidas comuns direita e esquerda e subclávias direita e 
esquerda. A prevalência da artéria lusória varia de 0,16 
a 0,8%, dependendo do país. A anomalia é clinicamente 
assintomática em mais de 90% dos casos, sendo que a 
presença de sintomas é mais frequente em idades avançadas 
em provável relação com fenômenos ateroscleróticos. 
Os sintomas mais frequentes são: disfagia, dispneia, dor 
retroesternal, tosse e perda ponderal. A artéria lusória 
coexiste com o arco aórtico direito em 9,2% dos casos.

Contribuição dos autores
Concepção e desenho da pesquisa, Obtenção de dados e 

Análise e interpretação dos dados: Gil J, Marmelo B, Moreira 
D; Redação do manuscrito: Gil J; Revisão crítica do manuscrito 
quanto ao conteúdo intelectual importante: Moreira D, Santos 
LF, Cabral JC.

Potencial conflito de interesse
Declaro não haver conflito de interesses pertinentes.

Fontes de financiamento
O presente estudo não teve fontes de financiamento 

externas.

Vinculação acadêmica
Não há vinculação deste estudo a programas de 

pós-graduação.

Palavras-chave
Transtornos de Deglutição / complicações; Aorta Torácica; 

Tosse; Síndrome Artéria Subclavia.

DOI: 10.5935/abc.20160203

Figura 1 – Anomalia vascular de Neuhauser.
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Vídeo 1 – Acesse o vídeo aqui: http://www.arquivosonline.com.br/2017/10802/video.asp
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