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A quem se dirige este folheto? 
Este folheto proporciona informação sobre o rastreio do aneurisma da aorta 
abdominal (também conhecido por AAA) para homens a partir dos 65 anos de 
idade. 
 
Explica o que é um aneurisma da aorta abdominal (AAA) e o que sucede quando 
faz o rastreio. Deve ajudá-lo a decidir se deseja fazer o rastreio. 
 
O rastreio do AAA consiste numa ecografia simples e gratuita.  

Quem pode ser rastreado? 
O Serviço Nacional de Saúde (NHS) convida todos os homens a fazerem o rastreio 
no ano em que fazem 65 anos. 

E os homens com mais de 65 anos?  
Os homens com mais de 65 anos que não fizeram o rastreio podem contactar o 
serviço local para organizar o teste.  

O que é um aneurisma da aorta abdominal? 
A aorta é o vaso sanguíneo principal que fornece sangue ao seu corpo. Corre do 
coração através do peito e abdómen. 
 
Em algumas pessoas, conforme envelhecem, a parede da aorta no abdómen pode 
ficar fragilizada. Pode começar a dilatar e formar um aneurisma da aorta 
abdominal. 
 
Este estado é mais comum nos homens a partir dos 65 anos.  
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Um aneurisma da aorta abdominal é grave? 
Os aneurismas grandes são raros mas podem ser muito graves. Conforme a 
parede da aorta dilata vai enfraquecendo e pode rebentar, provocando uma 
hemorragia interna. Cerca de 85 em cada 100 pessoas morrem quando um 
aneurisma rebenta. 
 
Uma aorta que esteja apenas um pouco mais dilatada que o normal não é 
perigosa. No entanto, é importante saber isso para que possamos verificar se o 
aneurisma está a crescer. 

Porque é importante o rastreio? 
Geralmente, se tiver um aneurisma não notará qualquer sintoma. Isto significa 
que não consegue saber se tem um, não sentirá nenhuma dor e provavelmente 
não notará nenhuma anomalia. 
 
Estamos a proporcionar o rastreio para podermos detetar os aneurismas cedo e 
monitorizá-los ou tratá-los. Isto reduz bastante as hipóteses de o aneurisma 
causar problemas graves. 
 
A forma mais fácil de saber se tem algum aneurisma é através de uma ecografia 
ao seu abdómen.  
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Este estado é muito comum?  

Cerca de 1 em cada 70 homens que são rastreados têm um aneurisma da aorta 
abdominal. 

Quem corre maior risco? 

Os homens têm seis vezes mais hipóteses de contrair um aneurisma da aorta 
abdominal do que as mulheres, que é a razão pela qual o rastreio não é 
proposto às mulheres. As hipóteses de ter um aneurisma aumentam com a 
idade. 

As suas hipóteses de ter um aneurisma da aorta abdominal também podem 
aumentar se: 

• é ou tiver sido fumador 

• tem a tensão alta 

• o seu irmão, irmã ou familiar tiver ou teve um  

aneurisma da aorta abdominal 

 

O que sucede quando for fazer o rastreio? 
Usamos uma ecografia simples, semelhante às efetuadas às mulheres grávidas. É 
muito rápido e normalmente demora menos de 10 minutos. 
 
Na clínica verificaremos os seus dados pessoais, explicamos o rastreio e damos-lhe 
a hipótese de fazer perguntas. 
 
Vamos pedir-lhe para se deitar e subir ou desabotoar a sua camisa. Não precisará 
de se despir. Pomos um gel fresco no seu abdómen. 
 
Deslizamos a sonda do aparelho sobre a sua pele. O rastreio mostra uma imagem 
da aorta num ecrã e medimo-la. 
 
Dir-lhe-emos imediatamente o resultado e também enviaremos uma cópia 
para o seu médico.  
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Os seus dados pessoais  

Tem de nos dar o seu consentimento: 

1. para fazermos o rastreio 

2. para os seus dados pessoais serem utilizados pelo programa de rastreio 

para proporcionar um serviço seguro 

Por lei, todos os que trabalham no NHS, ou em seu nome, têm de respeitar a 
sua privacidade e manter todos os seus dados em segurança. A Constituição 
do NHS estabelece a forma como o NHS deve manusear os registos para 
proteger a sua privacidade. Além disso, existem leis em vigor para garantir a 
manutenção da confidencialidade.
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Existem quatro resultados possíveis:  

Normal 
 
Se a aorta tiver menos de 3 cm de largura, isso significa que a aorta não está 
dilatada (não existe nenhum aneurisma). A maioria dos homens tem um 
resultado normal. Não é necessário nenhum tratamento nem monitorização 
posterior. Não voltaremos a convidá-lo para fazer um rastreio de AAA. 

 

Um aneurisma pequeno 
 
Se a sua aorta tiver entre 3 cm e 4,4 cm de largura, tem um aneurisma 
pequeno. Convidamos os homens com um aneurisma pequeno a fazerem 
rastreios a cada 12 meses, para verificar se está a aumentar. 
 

 

Um aneurisma médio 
 
Se a sua aorta tiver entre 4,5 cm e 5,4 cm de largura, tem um aneurisma 
médio. Convidamos os homens com um aneurisma médio a fazerem 
rastreios a cada 3 meses, para verificar se está a aumentar. 
 

 

Um aneurisma grande 
 
Se a sua aorta tiver 5,5 cm ou mais de largura, tem um aneurisma grande. 
Apenas cerca de 1 em cada 1.000 homens rastreados têm um aneurisma 
grande. Aos homens com um aneurisma grande marcamos uma consulta 
com uma equipa de especialistas para efetuar mais rastreios e conversar 
sobre os tratamentos possíveis, normalmente uma cirurgia.  
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O que sucede se eu tiver um aneurisma pequeno ou 
médio? 

Não precisará de tratamento nessa fase. No entanto, é importante monitorizar o 
tamanho do aneurisma pois pode vir a precisar de tratamento se aumentar. A 
maioria dos aneurismas crescem muito lentamente, por isso, muitos homens com 
um aneurisma pequeno ou médio nunca necessitarão de tratamento. 
 
Convidamo-lo a fazer rastreios todos os anos se tiver um aneurisma pequeno e a 
cada três meses se tiver um aneurisma médio. 
 
Prestar-lhe-emos conselhos sobre a redução da hipótese do aneurisma crescer. O 
seu médico também pode querer dar-lhe comprimidos ou rever a sua medicação 
atual. Também pode querer verificar a sua tensão arterial. 

O que sucede se eu tiver um aneurisma grande? 

Se encontramos um aneurisma grande, enviá-lo-emos para uma equipa de 
especialistas. Eles executarão mais exames e um especialista falará consigo sobre 
os tratamentos possíveis. Tipicamente, isto é uma operação normalmente 
organizada numas semanas se decidir que a quer fazer. 
 
Enquanto um AAA grande não for tratado, pode ter de deixar de conduzir e 
verificar os seus seguros relacionados com a saúde, como o seguro de viagem. 
 
Normalmente, o tratamento dos aneurismas descobertos por rastreio é muito 
eficaz. Existem riscos no tratamento, os quais serão explicados em pormenor pelo 
especialista. 
 
Nem toda a gente que tem um aneurisma grande será operada.  
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Quais são os riscos? 

Não existe nenhum risco no rastreio em si. 
 
No entanto, cerca de 54 em cada 10.000 homens que fazem o rastreio serão 
eventualmente operados para retificar um aneurisma. Em média, um destes 54 
homens não sobreviverá à cirurgia mas o seu aneurisma poderia nunca ter 
rebentado se não tivesse sido tratado. 
 
O rastreio não elimina totalmente o risco de um aneurisma 
rebentar mas é o melhor método de proteção contra este estado. 

O rastreio do AAA descobrirá outros problemas? 

Não. O rastreio é apenas para ver se tem um aneurisma da aorta abdominal. Não 
procura outros problemas. Se está preocupado com qualquer problema médico, 
deve falar com o seu médico. 

Qual é a fiabilidade do rastreio? 

O rastreio usado para detetar aneurismas é muito eficaz. Nenhum rastreio pode 
ser completamente eficaz mas é muito raro um homem com um resultado normal 
desenvolver um aneurisma grande. 
 
Por vezes, a pessoa que executa o rastreio não conseguirá ver claramente a aorta. 
Isto não é nada de preocupante e pedir-lhe-ão para fazer outro rastreio, 
normalmente noutro dia.  
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Onde poderei encontrar mais informação?  

• Os homens que desejam mais informação antes de decidir se querem 

fazer o rastreio podem consultar a Ajuda à Decisão do Rastreio do AAA 

(AAA Screening Patient Decision Aid) em www.nhs.uk/aaadecisionaid 

 

• Se foi convidado para o rastreio, o número de telefone do seu serviço 

local de rastreio está na sua carta da marcação. 

 

• Pode encontrar os dados de contacto do seu serviço local em 

www.nhs.uk/aaa ou ligando para o 0300 4224468 

 

• Pode encontrar informação sobre o Programa de Rastreio do AAA em 

www.nhs.uk/aaa 

 

• A Circulation Foundation (Fundação da Circulação) é uma instituição de 

caridade que apoia pessoas com doenças nas veias e artérias, conhecidas 

por doenças vasculares, incluindo os aneurismas da aorta abdominal. 

Pode encontrar mais informação em www.circulationfoundation.org.uk 

 

• Também pode conversar com o seu médico de clínica geral. 
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