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MORAES LIMA NETO, FLÁVIO KEY MIURA, LUCIANO HADDAD, JOSÉ 
CARLOS ESTEVES VEIGA. INSTITUIÇÃO: DISCILPINA DE 
NEUROCIRURGIA DO DEPARTAMENTO DE CIRURGIA DA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA DE SÃO 
PAULO, SP, BRASIL. OBJETIVO:  Suspeitar de dissecação traumática 
da artéria carótida interna cervical (ACIC) na presença de fratura da 
coluna cervical axial. MATERIAL E MÉTODO: Relato de caso com 
diagnóstico presuntivo de dissecação da ACIC. Paciente masculino, 27 
anos de idade, com história de queda de motocicleta (sem capacete) em 
27/08/2006, admitido no Serviço de Emergência 4 horas após o trauma. 
Ao exame físico, instabilidade hemodinâmica, CGS=6 e diminuição 
progressiva do nível de consciência.Imagens: TAC crânio (IMAGEM 1); 
TAC coluna cervical (IMAGENS 2 e 3); Cirurgia de urgência: craniotomia  
descompressiva para isquemia do hemisfério cerebral esquerdo 
(IMAGEM 4). Evolução: óbito em 03/09/2006. Instabilidade hemo 
dinâmica e déficit neurológico progressivo contra-indicaram a 
arteriografia carotídea diagnóstica prévia à cirurgia. DISCUSSÃO:  
Lesões traumáticas da ACIC de origem penetrante prevalecem 
aproximadamente dez vezes a do trauma fechado5, este último, mais 
comum no jovem3. Movimento do segmento cefálico em hiperextensão e 
rotação, contralateral ao impacto, causam distenção e compressão da 
ACIC, nos processos transversos e corpos das primeiras três vértebras 
cervicais, ipsilateral ao trauma. A perfuração traumática da camada 
íntima da artéria pode evoluir com dissecação da ACIC e trombose2 
(FIGURA 1). Déficit progressivo do nível de consciência de 24 a 48 horas 
após o evento e lesões intracranianas não compatíveis com o estado 
neurológico, sugere dissecação traumática da ACIC e indicam 
angiografia carotídea diagnóstica1,4. O tratamento é controverso e inclui: 
procedimento expectante; anti-coagulação; reconstrução e 
tromboendarectomia da ACIC; revascularização do encéfalo; terapia 
endovascular1. Mortalidade ocorre em 50% dos doentes quando há 
instabilidade hemodinâmica e inconsciência prévia ao tratamento5. 
CONCLUSÃO: A suspeita precoce dessa condição permite o diagnóstico 
e tratamentos imediatos e específicos, favorecendo o prognóstico. 


