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A doença de moyamoya (DMM) é uma desordem cerebrovascular crônica de rara
incidência, caracterizada pela estenose progressiva das porções terminais das artérias
carótidas internas, associada à proliferação de vasos colaterais anormalmente dilatados na base do crânio, cujo aspecto se assemelha a uma “fumaça”, deﬁnido pelo termo
em japonês “moyamoya”. A circulação posterior (artérias vertebrais e artéria basilar)
também pode ser acometida, porém de forma menos frequente. A apresentação clínica
é variada. Este estudo objetiva relatar dois casos de pacientes que apresentaram
diagnóstico angiográﬁco compatível com a DMM e manifestações clínicas distintas.
Moyamoya disease is a chronic and unusual cerebrovascular disorder characterized by
progressive stenosis and occlusion of the distal portions of internal carotid arteries and
its main branches within the circle of Willis. Posterior circulation (vertebral and basilar
arteries) may also be affected, however this presentation is uncommon. As well as
stenosis of the terminal portion of intracranial arteries, it is seen the development of a
network of collateral vessels abnormally dilated at the base of the brain with an aspect
of a “puff of smoke,” whose term in Japanese is described as “moyamoya.” This study
aim to report two consecutive cases of patients who presented to our service with
different clinical manifestations. Further investigation with digital subtraction angiography showed a moyamoya pattern.
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Introdução
A doença de moyamoya (DMM) é uma desordem cerebrovascular de rara incidência, caracterizada pela estenose e
oclusão progressiva das porções terminais das artérias carótidas internas e seus principais ramos no polígono de
Willis.1,2 A circulação posterior (artérias vertebrais e artéria
basilar) também pode ser acometida, porém isto ocorre de
forma menos frequente.3 Além da estenose progressiva,
observa-se nessa patologia o desenvolvimento de uma rede
de vasos colaterais anormalmente dilatados na base do
crânio, que podem assumir um aspecto de fumaça,
cujo termo em japonês é descrito como “moyamoya”.1,4 A
manifestação clínica é variável, podendo o paciente
ser assintomático ou apresentar, entre outros sintomas,
cefaleia, convulsões, déﬁcit neurológico focal e até quadros
graves com isquemia ou hemorragia cerebral.5–7 Este
estudo objetiva relatar dois casos de pacientes, atendidos
consecutivamente em nosso serviço, que apresentaram diagnóstico angiográﬁco compatível com a DMM e manifestações
clínicas distintas.

Relato dos Casos
Caso 1–Paciente do sexo feminino, 71 anos de idade, hipertensa, apresentou quadro agudo de hemiplegia à esquerda e
rebaixamento do nível de consciência. Ressonância magnética do encéfalo evidenciou hematoma intraparenquimatoso
frontoparietal à direita (►Fig. 1). Angiorressonância cerebral
mostrou oclusão das porções terminais das artérias carótidas
(►Fig. 2). Foi, então, realizada investigação complementar
com angiograﬁa digital por subtração, que mostrou estenose
grave das artérias carótidas internas supraclinoides bilateralmente, com a presença de vasos colaterais dilatados
na base do crânio (►Figs. 3 e 4). Exames adicionais evidenciaram a presença de traço falcêmico (dosagem de hemoglobina: S ¼ 36%).

Fig. 1 Imagem de ressonância magnética do encéfalo – sequência
FLAIR, corte axial – mostrando hematoma intraparenquimatoso
frontoparietal direito.
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Caso 2–Paciente do sexo feminino, 40 anos de idade, sem
história prévia de comorbidades, chegou ao nosso serviço com
quadro de cefaleia crônica refratária a diversos tipos de tratamento. O exame neurológico era normal. Angioressonância
cerebral mostrou oclusão das artérias carótidas supraclinoides
e artérias vertebrais nos seus segmentos intracranianos
(►Fig. 5). Foi, então, indicada angiograﬁa digital, que evidenciou estenose suboclusiva das principais artérias intracranianas, sendo a circulação encefálica nutrida predominantemente
através de anastomose entre a artéria vertebral esquerda
(segmento intraforaminal – V2) com a artéria espinal anterior.
Esta, por sua vez, vascularizava a artéria basilar, as artérias
cerebrais posteriores e os vasos da circulação anterior através
das artérias comunicantes posteriores (►Figs. 6 e 7). Foi
observada vascularização pial através da artéria tentorial
marginal (também conhecida como artéria de Bernasconi e
Cassinari), originada no segmento intracavernoso da artéria
carótida interna direita (►Fig. 8).

Discussão
A DMM é uma patologia rara, com incidência relatada de
0,086 casos por 100 mil pessoas.8,9 Originalmente considerada afetar de forma predominante apenas pessoas de
origem asiática, atualmente observa-se acometer pessoas
de várias origens étnicas em todo o mundo. A incidência
no sexo feminino é duas vezes maior que no masculino.10,11 É
caracterizada pela oclusão progressiva das porções terminais
das artérias carótidas e seus principais ramos no polígono
de Willis (artérias cerebrais anteriores e médias), com o
desenvolvimento compensatório de uma rede de vasos
colaterais na base do crânio (chamados de “vasos de moyamoya”). Geralmente acomete os dois hemisférios cerebrais e
possui dois picos de apresentação: o primeiro, por volta
de 5 anos de idade, e o segundo, após os 40 anos. A circulação
posterior é acometida de modo menos frequente.3 A maioria
das crianças com esta patologia manifesta sintomas
decorrentes de isquemia cerebral, enquanto os adultos

Fig. 2 Imagem de angiorressonância cerebral – fase arterial, 3D
TOF – mostrando importante redução do calibre nas porções
terminais das artérias carótidas internas (setas), com vasos colaterais
dilatados na base do crânio (cabeças de setas).
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Fig. 3 Imagens de angiograﬁa digital por subtração – incidência anteroposterior – mostrando estenose grave do segmento supraclinoide das
artérias carótidas internas e seus ramos terminais (artérias cerebrais anteriores e médias), com vasos colaterais dilatados na base do crânio
(“vasos de moyamoya”). A-C, artéria carótida interna direita; D-F, artéria carótida interna esquerda. A fase venosa encontra-se normal (C e F).

apresentam, de forma mais frequente, hemorragia intracraniana.3,9,12 Em nosso estudo, relatamos os casos de duas
pacientes adultas que se apresentaram ao nosso serviço
com manifestações clínicas distintas: um deles, com quadro
grave e déﬁcit neurológico focal em decorrência de hemorragia; e o outro, com cefaleia progressiva e exame neuro-

lógico normal. Investigação diagnóstica ampla com exames
de neuroimagem e exames laboratoriais foi realizada, incluindo pesquisa de tireoidopatia, anemia falciforme e doença
aterosclerótica.

Conclusão
A DMM é uma patologia de rara incidência e de difícil
diagnóstico, com múltiplas formas de apresentação clínica.
O seu diagnóstico deve ser suspeitado no contexto clínico de
pacientes com alteração neurológica e oclusão progressiva
das artérias carótidas e seus ramos terminais intracranianos.

Fig. 4 Imagem de angiograﬁa digital por subtração – incidência em
perﬁl – mostrando estenose grave da porção terminal da artéria
carótida interna esquerda e seus ramos (seta branca), com vasos
colaterais dilatados na base do crânio (“vasos de moyamoya” –
cabeças de seta).

Fig. 5 Imagem de angiorressonância cerebral – fase arterial, 3D TOF –
mostrando interrupção do ﬂuxo sanguíneo nos segmentos
intracranianos das artérias carótidas internas (setas).
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Fig. 6 Imagens de angiograﬁa digital por subtração mostrando: A, B, D, E, estenose suboclusiva do segmento supraclinoide das artérias
carótidas internas (setas brancas); C, anastomose transdural com vascularização pial originada no segmento intracavernoso da artéria carótida
interna direita (setas pretas); F, anastomose entre o segmento intraforaminal (V2) da artéria vertebral esquerda e a artéria espinal anterior
(cabeças de seta), que se encontra com o calibre aumentado. Observa-se oclusão do segmento intracraniano da artéria vertebral (seta preta).

Fig. 7 Imagem de angiograﬁa digital por subtração com injeção na artéria vertebral esquerda – incidência em anteroposterior – mostrando
vascularização da artéria basilar e seus ramos através de anastomose com a artéria espinal anterior.

Fig. 8 Imagem de angiograﬁa digital por subtração – incidência em perﬁl – mostrando vascularização pial através da artéria tentorial marginal
(artéria de Bernasconi e Cassinari) originada no segmento intracavernoso da artéria carótida interna direita.
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