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INTRODUÇÃO
A aterosclerose representa o evento patológico inicial das 

doenças cardiovasculares. Silenciosa e insidiosa, progride len-
tamente, causando complicações, tais como: insuficiência vas-
cular periférica, infarto cerebral, doenças cardíacas isquêmicas, 
infarto agudo do miocárdio e morte súbita. Sua característica 
marcante é o acúmulo progressivo de lipídeos, células inflama-
tórias, células musculares lisas e tecido conjuntivo na íntima 
das artérias de médios e grandes calibres.1-7 

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde (CID 10) codifica a ateroscle-
rose e suas complicações no capítulo IX, doenças do aparelho 
circulatório (Tabela 1).8    

Fatores de risco genéticos e ambientais influenciam forte-
mente o surgimento da aterosclerose nas artérias. Esses fatores 
podem ser classificados em modificáveis e não modificáveis. Os 
primeiros são representados por expressões de fenótipo passí-
veis de intervenção e prevenção, incluem hiperlipidemia, hi-
pertensão arterial, tabagismo e diabetes melito. Os segundos 
são representados por fatores genotípicos, que representam a 
herança de cada ser, de difícil abordagem; são eles: envelheci-
mento, gênero masculino, histórico familiar e anormalidades 
genéticas no metabolismo das lipoproteínas.9-11

OBJETIVO
Esta revisão narrativa tem a finalidade de descrever os prin-

cipais aspectos macroscópicos da aterosclerose, observadas 
durante a realização das autópsias, permitindo o diagnóstico 
anatomopatológico da causa básica da morte nas doenças do 
aparelho cardiovascular.

MÉTODO
Realizamos busca sistematizada nas seguintes bases de da-

dos: Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System 
Online) via PubMed, Lilacs (Literatura Latino-Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde) e SciELO (Scientific Eletronic 
Library Online), utilizando como referência a pesquisa dos 
termos “Autopsy and Atherosclerosis” entre os anos de 1970 e 
2012, conforme Tabela 2. Foram selecionados para discussão 
os artigos que descreveram aspectos macroscópicos da ateros-
clerose nas autópsias e outros relevantes para esse estudo, além 
de livros-textos.    

RESULTADOS
Através da busca sistematizada da literatura, encontramos o 

total de 739 artigos nas bases de dados que tratavam do tema 
estudado. Destes, 23 foram selecionados como referência para 
o trabalho, por estarem diretamente relacionados ao contexto 
da revisão que propomos; dentre estes, foram escolhidos 5 arti-
gos de revisão e 18 estudos descritivos casuísticos de autopsias 
que atenderam ao nosso critério de diagnóstico macroscópico 
da aterosclerose (Tabela 2). 

DISCUSSÃO
O processo patogênico da aterosclerose é complexo e tam-

bém controverso, a hipótese mais aceita atualmente é a reação 
à lesão endotelial, que tem como consequência um processo 
inflamatório crônico no leito vascular. A lesão endotelial pode 
resultar de cisalhamento pelo fluxo sanguíneo turbulento, por 
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Tabela 1. Aterosclerose e doenças correlacionadas segundo 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10)

CID 10 Morbidade
I 63 Infarto cerebral isquêmico
I 21 Infarto agudo do miocárdio
I 60 a I62 Hemorragias encefálicas
I 63 Infarto cerebral isquêmico
I 70 Aterosclerose
I 70.2 Aterosclerose das artérias das extremidades
I 71 a I 72 Aneurismas
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hipertensão arterial, hipercolesterolemia, radicais livres ou hi-
per-homocisteinemia; esses fatores, agindo isoladamente ou em 
conjunto, causariam a ativação das células endoteliais com con-
sequente aumento da permeabilidade vascular. Essa ativação do 
endotélio também é responsável pela aderência leucocitária.3,11  

A hiperlipidemia associada ao aumento da permeabilidade 
vascular permite o depósito de lipoproteínas de baixa densida-
de (LDL) e lipoproteínas de muito baixa densidade (VLDL) 
na íntima das artérias; esses terminam por ser fagocitados por 
macrófagos e células endoteliais. Tanto a oxidação extracelular 
do LDL-colesterol pela hiper-homocisteinemia, quanto a in-
tracelular pelos macrófagos parecem representar eventos cata-
lisadores do processo aterosclerótico. A partir da oxidação do 
LDL, os macrófagos são ativados, transformando-se em células 
espumosas, o endotélio vascular libera citosinas (interleucina 
1 e fator de necrose tumoral alfa), que resulta na migração de 
células musculares lisas e de outras células inflamatórias (mo-
nócitos, linfócitos B e T), contribuindo cada vez mais para o 
processo de aterogênese.3-7,11   

As células musculares lisas migraram a partir da camada 
média arterial, por meio da lâmina elástica, também se trans-
formam em células espumosas por mecanismo semelhante ao 
que ocorre com os macrófagos. As células espumosas expos-
tas ao fator de crescimento derivado de plaquetas e ao fator 
de crescimento de fibroblastos passam a produzir colágeno, 
elastina e proteoglicanos que envolvem o núcleo lipídico do 
ateroma maduro.11-13 

O crescimento progressivo da placa de ateroma causa hipóxia 
em seu núcleo, com liberação de fatores angiogênicos que pro-
movem neovascularização na periferia do ateroma; esses vasos 
neoformados são delicados e frágeis e facilmente sangram, com 
consequente perpetuação do processo inflamatório, deposição 
de mais moléculas lipoproteicas e formação de hemossiderina 
(produto de degradação da hemoglobina). As hemorragias no 
interior da placa de ateroma contribuem para seu crescimento 
adicional, para a sua ruptura e para o desenvolvimento de even-
tos trombóticos e embólicos.11-13 

Os achados macroscópicos das autópsias de indivíduos por-
tadores de aterosclerose são característicos; nesses indivíduos, 
a aterosclerose assume o aspecto de placas de gorduras que se 
apresentam como máculas e traços amarelos, alguns planos, ou-
tros pálidos ou amarelados, com protrusão para o lúmen das 
artérias. Quando a artéria é submetida ao corte, evidencia-se 

na íntima superfície esbranquiçada e no centro do ateroma, 
núcleo de cor amarelada. O ateroma complicado caracteriza-se  
pela presença de calcificações, ulcerações e hemorragias, os va-
sos tornam-se dilatados, tortuosos ou com dilatações aneuris-
máticas, esféricas ou fusiformes, que normalmente apresentam 
trombos em seu interior. Não é rara a presença de dissecção 
arterial por hematoma que infiltrou as camadas que compõem 
a parede da artéria (Figura 1).14-16    

As artérias coronárias, de indivíduos vítimas de infarto agu-
do do miocárdio, quando examinadas macroscopicamente, exi-
bem paredes endurecidas, com placas ateromatosas amareladas 
e por vezes calcificadas; se forem dissecadas, será evidente a pre-
sença de aterosclerose complicada com lesões obstrutivas que 
variam de 80% a 90% nos seus segmentos proximais e ruptura 
das placas com trombose oclusiva.14,17-19    

As oclusões vasculares cerebrais são trombóticas ou em-
bólicas, sendo que as primeiras são responsáveis pela maior 
parte dos enfartes cerebrais. Os enfartes cerebrais trombó-
ticos são quase invariavelmente ateroscleróticos, e a maior 
parte ocorre nas artérias carótidas e em suas bifurcações; 
nas artérias lentículo-estriadas, tálamo-estriadas ou em per-
furantes corticais. Quando a oclusão trombótica acontece 
nas artérias do sistema vértebro-basilar, instala-se infarto 
isquêmico no tronco cerebral, no cerebelo ou no lobo occi-
pital, sendo suas repercussões catastróficas e frequentemente 
fatais. Os infartos cerebrais embólicos têm forte tendên-
cia a obstruir a artéria cerebral média; são frequentemente 
causados por fragmentos de placas ateroscleróticas, embo-
ra trombos arteriais ou trombos murais, do lado esquerdo 
do coração, também possam originar êmbolos que atinjam 
o encéfalo, causando infarto. Alguns êmbolos tendem a se 
fragmentar espontaneamente, permitindo refluxo de sangue 
para os vasos lesados por isquemia, ocorre extravasamento 
de sangue com transformação de um infarto isquêmico em 
hemorrágico.3,14,15  

As artérias cerebrais comprometidas pela aterosclerose apre-
sentam-se sinuosas, com paredes rígidas, exibindo ateromas 
amarelados e áreas hemorrágicas; no seu interior, são evidentes 
estenoses e trombos que ocluem parcialmente ou totalmente a 
luz do vaso. As artérias carótidas internas e os grandes vasos do 
polígono de Willis são acometidos, em especial a artéria basilar, 
que se torna tortuosa com dilatações fusiformes em seu trajeto 
(Figura 1).3,14,15,20  

Tabela 2. Estratégia de busca sistematizada nas diferentes bases de dados, de 1970 a 2012
Base de dados e  
data da busca

Estratégia de  
busca

Resultados n Revisão
Estudos sobre  

autópsias
PubMed autopsy and atherosclerosis 138 06 00 06
Lilacs autopsy and atherosclerosis 148 05 01 04
SciELO autopsy and atherosclerosis 59 04 00 04
Embase autopsy and atherosclerosis 394 08 04 04

n = número de artigos selecionados como referência para o trabalho.
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A aterosclerose avançada resulta em comprometimento de 
vários órgãos, causando moléstias graves, com morbidade e 
mortalidade expressivas, principalmente nos países ociden-
tais, onde se destaca em relação a outras doenças. Ela pode 
ser causa de morte súbita por arritmia cardíaca; nesses casos, 
costuma ser a primeira manifestação da aterosclerose corona-
riana grave, que complica com a ruptura da placa de ateroma 
ou com trombose.3,21

Estudos têm demonstrado a presença de aterosclerose nas 
autópsias como evento desencadeante dos processos mórbi-
dos que causaram a morte. Descrevem a presença macroscó-
pica da aterosclerose complicada com frequência que varia 
de 63,7% a 77,9% dos casos de morte de causa cardiovas-
cular e cerebrovascular; estando intimamente relacionada à 
morte súbita.21-26 

As doenças do aparelho circulatório codificadas no CID 10 
como infarto cerebral isquêmico (CID 10: I63), hemorragias 
encefálicas (CID 10: I60 a I62), infarto agudo do miocárdio 
(CID 10: I21), arteropatias das extremidades (CID: I70.2), 
aneurisma de aorta (CID 10: I71) e as cardiopatias isquêmicas 
(CID 10: I42 a I43) constituem doenças com origem fisiopa-
tológica comum: a aterosclerose (CID 10: I70); sendo identi-
ficadas como importantes causas de óbito em indivíduos sub-
metidos a autópsia. 

CONCLUSÃO
A descrição das características anatomopatológicas da ate-

rosclerose apresentadas neste trabalho referem-se ao encontro 
macroscópico dessa lesão durante as autópsias; sua identificação 
é objetiva e bem definida, representando achado que caracteriza 

o acontecimento inicial de uma série de eventos fisiopatológi-
cos que têm como consequência doenças que comprometem 
o aparelho circulatório, atingindo preferencialmente os territó-
rios cerebral e cardíaco. 
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PALAVRAS-CHAVES:
Doença crônica.
Autopsia.
Causas de morte.
Aterosclerose.
Doença das coronárias.

RESUMO
O diagnóstico macroscópico da aterosclerose nas autópsias é essencial; por ser um processo inflamatório crônico do 
leito arterial, tem graves consequências para o aparelho circulatório, tendo como resultado o infarto cerebral isquêmico, 
hemorragias encefálicas, infarto agudo do miocárdio, arteropatias, aneurismas, cardiopatias isquêmicas e morte súbita. 
Fatores de risco genéticos e ambientais influenciam fortemente seu surgimento. Seu diagnóstico macroscópico durante 
as autópsias é condição sine qua non para entender a sequência de eventos fisiopatológicos que levaram ao óbito, 
permitindo a identificação da causa mortis.
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