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RESUMO
Introdução: O aneurisma da aorta abdominal (AAA) é uma patologia relativamente frequente, sobretudo na população
masculina acima dos 50 anos de idade. A dilatação arterial aneurismática é um processo irreversível e progressivo, podendo conduzir à rotura, situação fatal se não tratada cirurgicamente. Com a apresentação deste caso clínico pretende-se realçar a forma de apresentação clínica, a importância do exame objetivo e dos exames de imagem num doente com suspeita
de AAA, bem como a colaboração efetiva necessária entre os cuidados primários e secundários de saúde.
Descrição do caso: Utente género masculino, 66 anos, recorreu à consulta aberta da unidade de saúde familiar por desconforto abdominal e náuseas com 12 horas de evolução. Ao exame objetivo encontrava-se hipertenso (tensão arterial: 150/99
mmHg) e a palpação abdominal da região periumbilical revelou uma massa com aproximadamente seis centímetros de
maior diâmetro, pulsátil. Dada a suspeita de AAA enviou-se o doente para o serviço de urgência hospitalar. O doente realizou tomografia computorizada abdominal que identificou AAA com sete centímetros de diâmetro, sem rotura, ficando
internado ao cuidado da cirurgia vascular para colocação de prótese endovascular.
Comentário: O médico de família necessita de conhecer a patologia do AAA, os seus fatores de risco e possíveis sintomas
para realizar um diagnóstico atempado. O diagnóstico precoce do AAA é essencial, reduzindo o risco de rotura e mortalidade associada.
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O

INTRODUÇÃO
aneurisma da aorta abdominal (AAA) é
definido como uma dilatação focal da
aorta abdominal superior a três centímetros de diâmetro.1 O AAA é chamado
de “assassino silencioso”, pois cresce geralmente sem
sintomas até à sua rotura final, sendo a terceira causa
de morte cardiovascular no mundo, depois do enfarte agudo do miocárdio e do acidente vascular cerebral.2-4 A localização mais comum do AAA é infrarrenal com extensão às artérias ilíacas, sendo a aterosclerose a causa mais comum. Os fatores de risco
são o género masculino, a idade superior a 65 anos,
a doença vascular prévia, a hipertensão arterial, o tabagismo, a história familiar e a dislipidemia.3 O AAA é
uma patologia relativamente frequente, sobretudo na
população masculina acima dos 50 anos de idade.4,5
A maioria dos AAA é assintomática e, muitas vezes, detetada acidentalmente. Aneurismas sem rotura podem causar ligeira dor abdominal ou massa
pulsátil. Aneurismas com rotura apresentam intensa
dor abdominal ou lombar, hipotensão e choque.3,5
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Os aneurismas com rotura estão associados a altas taxas de mortalidade (mais de 50% dos doentes
morrem antes de chegarem ao hospital e antes de
realizarem cirurgia). O risco de rotura do AAA é proporcional ao tamanho do aneurisma e à taxa de crescimento anual. O tratamento cirúrgico é geralmente
necessário quando o diâmetro do AAA é superior a
5 cm nas mulheres e superior a 5,5 cm nos homens,
a taxa de crescimento anual é superior a 10 mm e o
doente apresenta sintomas independentemente do
tamanho.4,5
A dilatação arterial aneurismática é um processo
irreversível e progressivo, podendo conduzir à rotura,
situação fatal se não tratada cirurgicamente.5 Com
a apresentação deste caso clínico pretende-se realçar a forma de apresentação clínica, a importância
do exame objetivo e dos exames de imagem num
doente com suspeita de AAA, bem como a colaboração efetiva necessária entre os cuidados primários e
secundários de saúde.
DESCRIÇÃO DO CASO
Utente género masculino, 66 anos, recorreu à
consulta aberta da Unidade de Saúde Familiar por
desconforto abdominal e náuseas com 12 horas de
evolução. Em relação aos antecedentes pessoais destacava-se a dislipidemia, o tabagismo (20 unidades
maço ano) e a hipertensão arterial. O doente fazia
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habitualmente a seguinte medicação: perindopril +
amlodipina (10 mg + 5 mg) e atorvastatina (20 mg).
Ao exame objetivo encontrava-se hipertenso (tensão
arterial: 150/99 mmHg), apirético, com frequência
cardíaca normal, com frequência respiratória normal
e com boa saturação periférica de oxigénio. O doente
classificou a dor abdominal como sendo de intensidade três na escala numérica da dor. A auscultação
abdominal revelou ruídos hidroaéreos de timbre e
frequência normais e com um sopro audível na região periumbilical. A palpação abdominal da região
periumbilical revelou uma massa com aproximadamente seis centímetros de maior diâmetro, pulsátil.
Dada a suspeita de AAA enviou-se o doente para o
serviço de urgência hospitalar. O doente realizou tomografia computorizada abdominal (Figura 1) que
identificou AAA com sete centímetros de diâmetro,
sem rotura, ficando internado ao cuidado da cirurgia
vascular para colocação de prótese endovascular.

O médico de família necessita de conhecer a patologia do AAA, os seus fatores de risco e possíveis
sintomas para realizar um diagnóstico atempado. O
diagnóstico precoce do AAA é essencial, reduzindo o
risco de rotura e mortalidade associada.
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Figura 1. Tomografia computorizada abdominal.

COMENTÁRIO
No caso clínico descrito o doente apresentava fatores de risco (hipertensão arterial, género masculino,
idade superior a 65 anos, dislipidemia e tabagismo)
para o desenvolvimento de aneurisma da aorta abdominal. O doente estava sintomático e o seu aneurisma da aorta abdominal tinha diâmetro superior a
5,5 cm, necessitando assim de tratamento cirúrgico.
As opções de tratamento incluem cirurgia aberta ou
cirurgia endovascular. A cirurgia endovascular foi a
escolhida no caso clínico, pois apresenta menor morbilidade a curto prazo.2 O doente necessita, contudo,
de vigilância anual imagiológica devido ao risco de
complicações da prótese e ao risco de rotura a longo
prazo.
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