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» MÁRCIA NERI

O zelo com a saúde, combinado a uma boa dose de sorte, sal-
vou a vida do aposentado Adão Menezes do Prado, 87 anos.
Uma ecografia de rotina para avaliar um inchaço na prós-
tata, realizada há quatro anos, revelou um aneurisma de

aorta abdominal (AAA). O octogenário jamais havia sentido sinto-
mas do problema. Silencioso e quase sempre assintomático, o mal
mata 90% daqueles que não tiveram chance ou tempo de serem
diagnosticados previamente. A incidência maior recai em pessoas
acima de 60 anos. Os homens são os mais atingidos pela doença. 

O aneurisma de aorta abdominal é uma dilatação normalmente
indolor, na região da barriga, da maior artéria do corpo humano. Em
condições saudáveis e normais, a aorta tem 2cm de diâmetro. O ci-
rurgião cardiovascular Eduardo Keller Saadi explica que, a partir de
3cm, o alargamento da artéria já é considerado aneurisma. O espe-
cialista lembra que, com o aumento da expectativa de vida da popu-
lação, o mal tem sido mais comum entre os brasileiros que atingem a
terceira idade. “Questões ligadas à hereditariedade e ao enfraqueci-
mento natural da parede do vaso são fatores desencadeadores da
doença. Para aqueles que têm predisposição, a hipertensão, o taba-
gismo e o sedentarismo aceleram a dilatação da aorta abdominal”,
alerta o médico.

No Brasil, não existem estudos epidemiológicos sobre o mal, mas
estima-se que 5% da população masculina e 0,4% da feminina te-
nham AAA. Quando diagnosticada a tempo, é possível um controle
definitivo da doença. Em geral, os médicos preferem acompanhar a
dilatação até que ela atinja 4,5cm. “Costumamos comparar os aneu-
rismas a um balão. Quanto mais inflado, maior o risco de estourar.
Monitoramento de pressão arterial, dieta balanceada e realização de
exames de imagens periódicos são fundamentais para vigiar a evolu-
ção do problema”, observa Saadi. “Aneurismas com dilatação infe-
rior a 4cm raramente se rompem. Por isso, preferimos acompanhar
o paciente clinicamente a submetê-lo aos riscos cirúrgicos, que va-
riam de acordo com o tipo de cirurgia”, acrescenta o cirurgião.

Os médicos contam com duas alternativas cirúrgicas para elimi-
nar o aneurisma de aorta abdominal. A escolha do procedimento
depende da expectativa de vida e das condições clínicas de cada pa-
ciente. A cirurgia convencional requer anestesia geral e é mais inva-
siva. Por meio de um corte na barriga, é feita a substituição da por-
ção dilatada da aorta por uma prótese de poliéster. O índice de mor-
talidade gira em torno de 5%. Já a cirurgia endovascular, técnica
mais recente, que é utilizada desde 1992, é mais simples — consiste
na introdução de um stent (uma espécie de pequena mola) no local
da dilatação, a partir de uma pequena incisão na virilha, sem neces-
sidade de anestesia geral. O tempo de internação é menor e a morta-
lidade cai para 2%.

Menos complicações
O cirurgião cardiovascular Ricardo Barros Corso diz que, atual-

mente, metade dos procedimentos são endovasculares. “A cirurgia
aberta ou convencional é realmente mais invasiva, mas a longo pra-
zo os benefícios para os pacientes com expectativa de vida superior a
uma década são maiores, pois as complicações nos anos seguintes
são mínimas. A cirurgia endovascular é uma alternativa que deman-
da um monitoramento mais rígido da prótese nos 12 meses seguin-
tes. Trimestralmente, é imprescindível um exame de tomografia
computadorizada, o que expõe o paciente à radiação”, observa Cor-
so. “Ainda assim, quando não há obstruções nos vasos ou artérias
por onde o cateter passará, e a idade é avançada, a cirurgia endovas-
cular é o melhor caminho. A qualidade das próteses é cada dia me-
lhor e o paciente retorna a suas atividades normais em 10 dias”, pon-
dera outro cirurgião, Eduardo Saadi. 

Os dois especialistas concordam, no entanto, que cada caso deve
ser avaliado individualmente. “Não podemos esquecer que a pre-
venção é a melhor terapia. Os brasileiros precisam adquirir o hábito
de realizar um check-up nas veias e artérias. Muitos AAA seriam tra-
tados e muitas vidas poupadas”, acrescenta Saadi. Em março passa-
do, após quatro anos acompanhando o crescimento do AAA, o médi-
co de Adão optou pela cirurgia endovascular. “Percebi que o primei-
ro cirurgião que consultei estava inseguro em relação à minha cirur-
gia por conta da minha idade. Procurei outro médico e me senti mais
confiante para enfrentar o procedimento. O aneurisma já estava
com 5,1cm. Nunca senti desconforto algum em relação à dilatação,
mas tive sorte de ser diagnosticado a tempo. Coloquei a prótese e até
esqueço que ela existe. Saí do hospital em dois dias e me sinto muito
bem. Acho que a prevenção me salvou. Se não fosse ela, não estaria
aqui para contar a história”, avalia o octogenário. 

Sem diagnóstico precoce,
aneurisma de aorta
abdominal é perigosíssimo.
Incidência é maior entre
homens com mais de 55 anos

Mortalidade
de até 90% 


