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RELATÓRIO TÉCNICO N.º 493/2020 – CESAU 
 

 

 
OBJETO: Orientação / Pesquisa - Centro de 

Apoio Operacional de Defesa da Saúde- CESAU 
 

REFERÊNCIA: Comissão de Prevenção à 

Infecção / Comorbidades x COVID.  

 

SEI 19.09.02691.0009773/2020-06 

 
 

 
 

 

A Comissão de Prevenção à Infecção envia questionamento sobre a 

possibilidade da doença ateromatosa das carótidas fazer parte das comorbidades que 

implicam em maior risco em caso de infecção por COVID. 

 

As artérias carótidas se localizam bilateralmente no pescoço e são a principal 

fonte de fluxo sanguíneo para o cérebro.  

 

A doença carotídea aterosclerótica que pode causar redução do fluxo 
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sanguíneo nas artérias ou a estenose de carótida(s) acontece quando há um 

estreitamento ou obstrução mecânica do fluxo sanguíneo nas artérias carótidas por 

placas de ateroma que se depositam ao longo dos anos, principalmente em pacientes 

com hipercolesterolemia.  A maior parte das placas é formada por substâncias como 

gordura e cálcio. Esse fenômeno é conhecido como aterosclerose. Eventualmente, 

fragmentos de gordura ou um coágulo podem se soltar das placas de ateroma e causar 

um acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI), comumente denominado de 

“derrame”. 

 

A obstrução das artérias carótidas é responsável por aproximadamente 15% 

dos casos de acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI). E os maiores fatores de 

risco são: idade avançada, diabetes, tabagismo, hipertensão arterial, colesterol 

elevado, obesidade, sedentarismo e história familiar de aterosclerose. 

 

A doença aterosclerótica, por si só, se não causa redução de fluxo significativo 

nas artérias carótidas, como no caso em tela, não representa risco adicional em caso 

de infecção por COVID. 

 

 

Laudo do exame – DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS: 

 

“Discreta ateromatose carotídea bilateral, sem 

determinar estenoses hemodinamicamente significativas.” 

 

 

Há que ser considerado, entretanto, o fato de que, frequentemente, a doença 

aterosclerótica está associada a fatores de risco como hipertensão, diabetes, 
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obesidade dentre outros citados acima que são comorbidades que implicam em maior 

letalidade em caso de infecção por COVID. 

 

 
 
 
Dra. Ana Paula Mattos 
Cremeb 11208 
MPE/CESAU 
Matrícula 353616  


