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Obstrução infra-renal da artéria aorta secundária ao uso de crack
em paciente tabagista.

Obstrução infra-renal da artéria aorta secundária ao uso de crack
em paciente tabagista.

Infrarenal obstruction of aorta artery due to crack
abuse in a smoker patient. 
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       O uso ilícito do crack (cocaína alcalóide) está 
cada vez mais comum. Os efeitos da cocaína sobre o 
sistema cardiovascular estão bem estudados, porém, 
os efeitos sobre os demais órgãos não são em geral 
relatados. Neste artigo relatamos um paciente de 44 
anos, usuário de crack e tabagista, que desenvolveu 
um quadro de obstrução aguda da aorta infra-renal. 
Realizamos uma revisão bibliográfica sobre os efeitos 
da cocaína sobre o sistema de coagulação, causando 
ativação plaquetária, alterações endoteliais e ação no 
sistema vasopressor.

      Recreation use of crack (alkaloidal cocaine) is 
becoming more and more common. The effects of 
cocaine in cardiovascular system is well studied but 
the don't use to talk about the other effects that this 
drug can do. This article describes one case of a 44 
years old man, crack addicted, smoker, that develops  
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an acute aortical obstruction under renal arteries. We 
also do a review about how cocaine can act in the 
coagulation system, making platelets activation, 
changes in vascular endothelium and it’s actions in 
vasopressor system.

         O atendimento de pacientes usuários de drogas 
ilícitas é uma realidade cada vez mais freqüente no 
dia-a-dia dos médicos atendentes do pronto-socorro.    
Muito se fala a respeito das complicações cardíacas 
causadas pelo uso da cocaína, porém pouco é descrito 
sobre as demais complicações que essa droga pode 
causar. O presente trabalho relata um caso de oclusão 
da artéria aorta infra-renal e seus ramos em um 
paciente de 44 anos usuário de crack (cocaína 
alcalóide) e tabagista. Em nossa revisão de literatura 
realizada no MEDLINE encontramos somente 4 casos 
relatados até o presente momento.  

        O mecanismo de ação da cocaína sobre o sistema 
de coagulação é um assunto muito estudado e rico em 
dúvidas e controvérsias. Com base neste fato nos 
propomos a descrever um caso e realizar uma breve 
revisão da literatura sobre o assunto.

       PRS, 44 anos, pardo, usuário de crack e maconha 
há mais de cinco anos, tabagista de um maço/dia, 
veio ao nosso serviço com queixa de dor contínua em 
hálux direito há quatro dias, mais intensa no dia da 
entrada, acompanhada de isquemia do mesmo e do 2º 
e 3º pododáctilos. Não havia procurado o serviço 
médico até então, pois apresentava melhora da dor 
com o uso de crack. Referia claudicação de membro 
inferior direito (MID) há quatro meses para 
caminhadas de moderada distância. Negava queixas 
nos diversos aparelhos e sistemas. Na primeira 
avaliação apresentava-se descorado ++/4+ , 
hidratado, nutrido, acianótico, anictérico, afebril; 
presença de cianose fixa em hálux, 2º e 3º 
pododáctilos  direitos, perfusão periférica
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lentificada (seis segundos), ausência de pulsos tibial 
posterior e pedioso em MID e diminuição da  
temperatura deste em relação ao contra-lateral, que 
não apresentava alterações.
        Feito  o  diagnóstico  de  insuficiência  arterial 
crônica agudizada em MID, o paciente permaneceu 
internado para procedimento cirúrgico,  porém o 
mesmo evadiu-se do hospital, retornando três dias 
após, com piora importante da dor, que se tornou 
contínua, em repouso, de forte intensidade, 
acompanhada de isquemia importante do terço 
inferior da perna direita, com ausência de pulsos 
abaixo  de tal nível e  diminuição da temperatura do 
membro. Foi internado novamente porém, após dois 
dias voltou a  evadir-se do serviço devido à 
abstinência das drogas.   Retornou finalmente cinco 
dias após a última saída, com quadro de isquemia de 
ambos os membros inferiores, dor de forte 
intensidade, contínua, sem fatores de melhora, mais 
intensa em MID, presença de gangrena na perna 
direita e dois terços distais da perna esquerda, 
ausência de mobilização articular, perda de 
sensibilidade superficial e profunda e edema 
endurecido, frio.

   Realizada a arteriografia digital de aorta 
abdominal e membros inferiores, observou-se oclusão 
total de artéria aorta infra-renal. 
     O paciente negava antecedentes familiares de 
cardiopatias e vasculopatias. Foram realizados 
exames para HIV, Hepatite C e B, glicemia de jejum, 
todos normais. Paciente sem qualquer alteração de 
coagulação, foi submetido à amputação de membros 
inferiores bilateralmente ao nível suprapatelar, 
necessitando de duas novas intervenções 
posteriormente, no período de dois meses seguintes à 
primeira cirurgia,  para regularização de cotos e três 
internações pois apresentou infecção de cotos.
     No presente momento apresenta cotos do terço 
proximal das coxas com bom aspecto e boa 
c i c a t r i z a ç ã o .  P a c i e n t e  e n c o n t r a - s e  e m  
acompanhamento com fisioterapeuta para 
reabilitação. 

        A cocaína, benzoilmetilecgonina, é derivada das 
folhas de Erythroxylum coca, sendo utilizada como 
droga de abuso em sua forma hidroclorídrica (pó) há 
muitos anos e, mais recentemente em sua forma 
alcalóide (crack), que tem obtido grande 
popularidade, principalmente entre as classes sociais 
menos favorecidas devido ao seu baixo custo, alto 

(1)poder de drogadição e fácil manejo.
   A cocaína tem sido associada à trombose 
intravascular  em múltiplos locais como vasos 
coronarianos, circulação pulmonar, circulação 
venosa central, pele e vasculatura renal. Os efeitos 
mais comentados e bem estudados inicialmente  

foram sobre os vasos coronarianos, pois foram os 
(2)primeiros a serem descritos, em 1982 por Coleman.  

Desde então, muito tem sido estudado sobre os 
mecanismos pelos quais a cocaína e seus derivados 
levam a tais acometimentos, porém ainda restam 
dúvidas e controvérsias a serem esclarecidas. 
     O primeiro trabalho a descrever a ocorrência de 
trombose de aorta abdominal após uso de crack foi 
realizado em 1999, que relata a ocorrência de 
obstrução de aorta abdominal em dois pacientes 
jovens, usuários de crack, sem doenças pregressas e 
com artérias normais, sugerindo que o vasoespasmo 
causado pela cocaína alcalóide, associado aos efeitos 
pró-coagulantes da mesma são os fatores mais 
importantes e geradores da obstrução arterial 

(3)aguda.
      O trabalho mais clássico relacionando o efeito 
pró-trombótico da cocaína foi publicado por 
Kugelmass et al, que observaram que a adição de 
cocaína ao sangue total resulta no aumento de 
plaquetas ativadas, plaquetas associadas ao 
fibrinogênio e estimula a expressão de P-selectina nas 
plaquetas. Tais aumentos são dose-dependentes, 
observando-se que em concentrações de 13µM de 
cocaína (dose em geral atingida após a inalação da 
droga) houve um aumento de 112   24% (P<.001), 
ao passo que em doses de 130µM houve um aumento 
de 16 16% (P= não significativo). Aumento de 
plaquetas associadas ao fibrinogênio foi demonstrado 
a partir de concentrações de 10µM e aumentou com 

(4)  concentrações elevadas da droga.  
    Observou-se ainda que a cocaína aumenta a 
reatividade arterial e potencializa o efeito pressor da 

(5)norepinefrina.  Esse mecanismo de vasoconstrição 
que é induzido através do bloqueio da recaptação pré-
sináptica dos neurotransmissores mono-amínicos no 

(6)sistema nervoso central  e pode ocorrer com sub-
(4)doses da droga . A cocaína age bloqueando a 

recaptação de serotonina, que em níveis mais 
elevados pode potencializar a vasoconstricção de 

(7) artérias de largo e médio calibre. Essa ação 
simpatomimética da cocaína sobre a artéria aorta 

(8)pode levar à dissecção aórtica.
       Hessch et al realizaram estudos in vitro e in vivo. 
In vivo observou-se que ocorreu aumento do fator IV 
plaquetário após 120 min (tempo coincidente com o 
pico dos metabólitos da cocaína na circulação) da 
inalação da droga, sendo o mesmo encontrado para  
as  ß-globulinas. Foi observado que após 80 min da 
inalação da cocaína ocorreu um aumento significante 
de  p laquetas  contendo microagregados ,  
acompanhado de diminuição do tempo de 

(9)sangramento.
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   In vitro a resposta plaquetária mostrou-se 
diferente: houve uma diminuição da agregação 
plaquetária, mesmo com altas doses de ADP. Esses 

+

+

-

-



Obstrução infra renal da artéria aorta secundária ao uso de crack em paciente tabagista.

ConclusãoConclusão

Referências BibliográficasReferências Bibliográficas

30

dados demonstram que a ação da cocaína é 
indivíduo-dependente e ainda correlacionam a dose e 
tempo de exposição à droga ao evento trombótico. Foi 
observado que altas doses locais de cocaína, como a 
ingestão de grande quantidade da droga pode gerar 
sangramento gástrico, ao passo que indivíduos 
usuários de cocaína por período prolongado tendem a 
ter mais eventos trombóticos. Correlacionou-se ainda 
que a ação pró-trombótica da cocaína está 
correlacionada a efeito sistêmico da droga ao passo 

(10)que as complicações hemorrágicas à ação local .

      A cocaína age ainda de maneira pró-coagulante 
diminuindo a proteína C, antitrombina III e 
aumentando a atividade do inibidor de 
plasminogênio ativado (PAI-1), o que inibe a 
trombólise pela inativação do plasminogênio.     
Observou-se que a exposição crônica à cocaína leva a 
alterações funcionais do endotélio vascular 
aumentando a produção de prostaglandinas, 
aumentando mais tromboxano do que prostaciclinas, 
o que gera o desbalanço endotelial do sistema 
prostaciclina-tromboxano, causando agregação 

(9)plaquetária .

         A cocaína apresenta, além de seus efeitos sobre 
o sistema nervoso central previamente conhecidos, 
ação sobre a ativação plaquetária, aumentando-a e 
levando à formação de microagregados plaquetários, 
ação sobre o endotélio vascular desequilibrando a 
produção de prostaciclina-tromboxano e ação 
simpatomimética. Todos esses aspectos geram uma 
situação pró-coagulante que pode culminar com 
obstrução arterial aguda.  Assim, devemos considerar 
a hipótese de trombose secundária ao uso da droga 
em pacientes que se apresentem com insuficiência 
aguda de extremidades, sem uma causa identificável e 
relatem o uso de cocaína ou crack.
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