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Resumo  
INTRODUÇÃO: O acidente vascular encefálico( AVE) é uma entidade clínica importante, 
sendo causa de grande morbi-mortalidade na populaçã o mundial. Dentre outras causas, o 
AVE é resultante de obstrução estenótica das artéri as carótidas extra-cranianas, sendo o 
seu tratamento eficaz na redução da morbi-mortalida de. O estudo CREST demonstrou que, 
de modo geral, não há diferenças entre a endarterec tomia e a angioplastia de carótidas. 
OBJETIVO: Relatar os resultados a curto e médio pra zo, de angioplastias de carótidas 
realizadas nos hospitais Albert Sabin e Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora.  
METODOLOGIA: Foi realizado um seguimento clínico, a través de contato telefônico, em 18 
pacientes que foram submetidos a angioplastia de ca rótidas nos últimos 2 anos, sendo 20 
procedimentos. Foi considerado como desfecho clínic o a ocorrência de AVE e/ou ataque 
isquêmico transitório(AIT). 
RESULTADOS: Dos casos acompanhados, observamos apen as um paciente diabético. A 
média de idade foi de 70,2 anos( 51-84 anos). A pre dominância foi de lesões de carótida 
esquerda. Dois deles apresentaram AVE não-incapacit ante logo após o procedimento, com 
boa recuperação clínica. Não houve casos de AVE inc apacitante e/ou AIT. Observamos 3 
casos de óbito por outras causas, não relacionados ao procedimento realizado. 
CONCLUSÕES: Podemos concluir então, baseado nos dad os da literatura e na experiência 
do nosso serviço, que a angioplastia de carótidas é  um procedimento que pode ser 
considerado como uma alternativa terapêutica real n o tratamento das lesões obstrutivas das 
artérias carótidas extra-cranianas, afim de se prev inir o AVE.  
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