ANEURISMA DE
AORTA ABDOMINAL

A aorta é a maior artéria do corpo humano que sai do coração e
termina perto do umbigo.
Pode acontecer de uma parte da artéria aumentar de tamanho.
Isto é mais comum na barriga (aorta abdominal) e quando acontece
é chamado de aneurisma da aorta abdominal

Em quem
é mais comum?

Quais fatores que
podem causar a doença?

É mais comum em homens
acima de 65 anos de idade,
principalmente nos fumantes,
com hipertensão arterial e
diabetes

A principal causa é a aterosclerose
(acúmulo de gordura nas artérias)
que esta relacionada a:
idade avançada
hipertensão arterial
diabetes
colesterol alto
cigarro
obesidade
falta de exercícios físicos
comida gordurosa
O fator genético com história
de aneurisma de aorta abdominal
na família em parentes de primeiro
grau (pai, irmãos, tios)

Quais os sintomas
que a doença causa?
A maioria das pessoas não sente nada,
por isso é que precisa procurar o médico
quando apresentar os fatores que podem
causar a doença.
Às vezes pode sentir uma pulsação na barriga.
Geralmente os aneurismas são descobertos
em exames de ecografia realizados por outros
motivos.

Quem precisa procurar
o médico mesmo sem sintomas?
Todo homem acima de 65 anos fumante
Pessoas com mais de 60 anos com parentes
(pais, irmãos, tios) com diagnóstico de aneurisma
da aorta abdominal
Quando sentir pulsação aumentada na barriga.
Algumas pessoas mais magras podem apresentar
essa pulsação, sem ter aneurisma

Quais exames são
utilizados para pesquisar a doença?
A investigação inicial é feita com ecografia
Em alguns casos pode também ser utilizada
a tomografia ou a ressonância magnética

Como pode ser tratada esta doença?
O tratamento depende do tamanho da dilatação
e se tem sintomas causados pelo aneurisma,
por isso, é importante procurar o médico.

Quais as complicações
que podem decorrer da
doença?
A principal complicação é o
rompimento do aneurisma que
pode matar por hemorragia

