
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: TRATAMENTOS DE ESTENOSE DE CARÓTIDATÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: BIOMEDICINASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DAS FACULDADES METROPOLITANAS UNIDASINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): GLÁUCIA ALMEIDA DOS SANTOS, FLÁVIA DE SÁ SOARES LIMAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): VANESSA CRISTINA DO NASCIMENTO MARTINSORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

        A Estenose de Carótida é uma manifestação clínica que acomete as 

principais artérias de médio e grande calibre, gerando múltiplas respostas 

celulares e moleculares específicas que culminam com a obstrução arterial. O 

presente trabalho teve como objetivo levantar e comparar os principais 

métodos de tratamentos sendo eles cirúrgicos ou não cirúrgicos para estenose 

de carótida. Foi realizada uma revisão de literatura especializada através de 

consultas em artigos científicos, relacionados à doença. Os tipos de 

tratamentos serão descritos individualmente identificando os benefícios de 

cada um. 

2. INTRODUÇÃO 

 A Estenose de Carótida também conhecida como doença arterial 

carotídea, consiste no estreitamento das artérias carótidas e segmentares que 

pode resultar em uma obstrução parcial ou total dessas artérias. É uma das 

principais causas de acidente vascular cerebral isquêmico. 

 Por ano, ocorrem 795 000 AVC nos Estados Unidos, 610 000 são de 

novos eventos e 185 000 de casos recorrentes, sendo que, 87% 

são isquêmicos e 13%  hemorrágicos. 

O AVC é um dos eventos mais temidos na área médica, devido sua alta 

taxa de mortalidade. Em países como Estados Unidos é considerada a terceira 

causa de morte, e é também a principal causa de incapacitação na população, 

sendo que 20 á 30% são causados pela aterosclerose carotídea. Nesse 

sentido, a revascularização é uma estratégia importante para redução de 

incidência de AVC nos paciente com aterosclerose carotídea grave (Tarbine, 

2005). 

No Brasil, estima-se que ocorram cerca de 250.000 AVC’s por ano nos  

quais cerca de 85% são de etiologia isquêmica (AVC-I). Dentre as vitimas, 

somente 1/3, evolui de forma satisfatória; das demais, um 1/3 morre e o 1/3 

remanescente sobrevive com sequelas graves. 

 



3. OBJETIVOS 

Abordar sobre os tratamentos para estenose de carótida, avaliando as 

circunstâncias em que devem ser utilizados e comparando a eficiência deles 

em relação a seu risco beneficio para o paciente. Além disso, identificar dentre 

os tratamentos voltados para o estágio avançado da doença qual é o mais 

eficaz, ou seja, aquele que evita reestenose. 

4. METODOLOGIA        

Foi realizada uma revisão de literatura especializada, entre fevereiro até 

agosto, através de consultas utilizando-se como base de dados, livros e artigos 

científicos. 

5. DESOLVOLVIMENTO 

 As placas de ateroma são manifestações clínicas da aterosclerose, 

doença inflamatória crônica e progressiva que acomete artérias de médio e 

grande calibre, formando múltiplas respostas celulares e moleculares 

específicas que geram obstrução arterial. No ano 1958 a aterosclerose foi 

definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma doença 

resultante do acúmulo focal de lipídios, hidratos de carbono, sangue e produtos 

sanguíneos, tecido fibroso e depósito de cálcio (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION,1958). Essa doença aterosclerótica acomete principalmente 

artérias de grande calibre como aorta abdominal, artérias coronárias, segmento 

arterial ílio-femoral e na região encefálica; artérias carótidas internas e artérias 

do polígono de Willis, porém não atinge as artérias dos membros superiores, 

como mesentéricas e renais, com exceção dos seus óstios (Carvalho, Ana 

2010). 

 Dentre os tratamentos temos Farmacológico, Angioplastia ou Cirúrgico. A 

indicação desses tratamentos será feita após avaliação da equipe médica, 

avaliação essa na qual são levadas em consideração as condições clínicas dos 

pacientes, tais como a idade, o grau da lesão, se a mesma é sintomática ou 

não, dentre outros. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 



        Até o atual momento, foi possível observar estudos que apontam como 

melhor indicação terapêutica a angioplastia percutânea, pois é realizada sem 

sedativos, somente com uma anestesia local, possibilitando uma avaliação 

neurológia do paciente durante o procedimento; complicações no local da 

punção são raras e se houver são revertidas facilmente; o tempo de internação 

hospitalar é menor, reduzindo custos com a mesma; a exposição da ferida 

cirúrgica é mínima, reduzindo riscos com infecções e hematomas. 

        Porém, a continuidade dos estudos poderá revelar novos dados a respeito 

dos procedimentos listados, gerando novos resultados. 
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