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XVI Joint Meeting Portuguese Society of Cardiothoracic and Vascular Surgery / 
Portuguese Association of Immuno-Hemotherapy was granted 12 European CME cre-
dits (ECMEC) by the European Accreditation Council for Continuing Medical Education 
(EACCME).

The “Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardio-Torácica and Associação Portuguesa 
de Imuno Hemoterapia” or “XVI Reunião Conjunta SPCCTV - APIH” is accredited by the 
European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) to provide the 
following CME activity for medical specialists. The EACCME is an institution of the Euro-
pean Union of Medical Specialists (UEMS) - www.uems.net.

The “XVI Reunião Conjunta SPCCTV - APIH” is designated for a maximum of (or ‘for up 
to’) 12 hours of European external CME credits. Each medical specialist should claim only 
those hours of credit that he/she actually spent in the educational activity.
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ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO 
Presidente do Congresso | José Pedro Neves

CORPOS GERENTES SPCCTV 
Direção 
Presidente | José Pedro Neves
Vice-Presidente | José Fernando Teixeira
Secretário-geral | Fernando Palma Martelo
Tesoureiro | Manuel José Fonseca
Vogais | Miguel S. Uva | Adelino L. Moreira | Gonçalo Nuno M. Cabral

Mesa Assembleia Geral
Presidente | R. Roncon de Albuquerque
Secretários | José F. Ramos | Alfredo C. Cerqueira

Concelho Fiscal
Presidente | Luis P. Vouga
Secretários | João J. Bernardo | Nelson S. Paulo
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MENSAGEM DE BOAS-VINDAS

BOAS-VINDAS aos Participantes e à XVIª Reunião, este ano, Reunião Conjunta da Socie-
dade Portuguesa de Cirurgia Cardio-Torácica e Vascular (SPCCTV) e da Associação Portuguesa 
de Imuno-Hemoterapia (APIH). Mantém-se a tradição ao longo de 31 anos de existência, da 
organização alternada de uma Reunião ou um Congresso com a finalidade de promover o 
desenvolvimento da cirurgia nas suas vertentes Cardíaca, Vascular e Torácica e melhorar o 
nível assistencial da saúde da população portuguesa. Este ano para a nossa Reunião Conjunta 
convidámos os nossos colegas do serviço de sangue que tantas vezes partilham os nossos 
problemas e colaboram na sua resolução. A Imuno- -Hemoterapia, quer na vertente de diagnós-
tico quer de terapia é um tema actual, de grande interesse e transversal a todos.

A realização desta Reunião congrega um grande número de convidados nacionais e 
estrangeiros de elevado reconhecimento científico que se irá traduzir numa excelência que 
pretendemos sempre alcançar. O programa é ecléctico e abrangente no sentido de ir ao encon-
tro das expectativas de todos os profissionais que englobam as nossas sociedades. Temos 
apresentações com um caracter científico e inovador que contribuem seguramente para a 
melhoria do nosso conhecimento. Há tempos para reflexão e apresentações de caracter orga-
nizativo que espero que contribuam para o enriquecimento da nossa sociedade (SPCCTV) e 
para melhoria da nossa actividade profissional.

Por fim queremos dar voz a todos os que trabalham e publicam no nosso meio o que está 
traduzido num número recorde de trabalhos submetidos.

Este ano e pela primeira vez temos o reconhecimento europeu da UEMS “European Union 
of Medical Specialists” and “European Accreditation Council for Continuing Medical Education” 
e vamos ter inquéritos de satisfação dos participantes. Empenhados na melhoria da formação, 
no sábado são atribuídos os 2 prémios científicos João Cid dos Santos e Manuel Machado

Macedo para os melhores trabalhos nas áreas da Cirurgia Vascular e da Cirurgia Cardio-
-Torácica e realiza-se um curso teórico-prático sobre cirurgia da raiz da aorta.

Chamo a atenção aos Sócios para a importância de participarem na Assembleia Geral. A 
SPCCTV é dos sócios. Desejamos que esta Reunião seja um local de reencontro de colegas e 
troca de experiências.

Uma palavra de estima e um agradecimento especial à colaboração dos nossos colegas 
da APIH. Uma palavra de apreço e gratidão à indústria médica e farmacêutica que pela sua 
participação tornaram possível a realização desta reunião.

Para finalizar gostaria de enaltecer a honra sentida pela presença de todos os participan-
tes que irão enriquecer esta XVI Reunião Conjunta e a todos desejamos uma boa estadia. 

Bem-vindos.

José Pedro Neves
Presidente da SPCCTV
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WELCOME MESSAGE
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WELCOME to the Participants and the XVI Meeting, this year, the Joint Meeting of the Por-
tuguese Society of Cardio-Thoracic and Vascular Surgery (SPCCTV) and the Portuguese Asso-
ciation of Immuno-Haemotherapy (APIH). It keeps up the tradition over 31 years of existence, 
organizing a meeting or a congress in order to promote the development of surgery in their Car-
diac, Vascular and Thoracic dimensions and improve the level of health care of its population.

This year for our Joint Meeting we invited our colleagues from the blood department that 
often share our problems and collaborate in its resolution. The General Haemotherapy, either in 
diagnosis or therapy aspects is a current topic of great interest and transversal to us all.

This meeting brings together a large number of national and international faculty with 
high scientific recognition that will turn into excellence that we aim to achieve at all times. The 
program is eclectic and comprehensive towards meeting the expectations of all professionals 
included in our societies. We have presentations to a scientific and innovative character that 
will surely contribute to the improvement of our knowledge. There are times for reflection and 
organizational character of presentations that I hope will contribute to the enrichment of our 
society (SPCCTV) and to improve our work.

Finally we want to give voice to all of those who work and publish in our field which is 
reflected in a record number of submitted abstracts.

This year for the first time we have the European recognition of the UEMS “European Union 
of Medical Specialists” and “European Accreditation Council for Continuing Medical Education” 
and will have surveys to measure the satisfaction of participants. Committed to improve trai-
ning, on Saturday the two scientific awards João Cid dos Santos and Manuel Machado Macedo 
will be assigned for the best work in the fields of Vascular Surgery and Cardio-Thoracic Surgery 
and there will be a theoretical and practical course on “Root Aorta Surgery”.

I draw attention to the Members of the importance of participating in the General Assem-
bly. SPCCTV is of its members.

We hope that this meeting is a place of reunion of colleagues and exchange of experien-
ces. A word of appreciation and special thanks to the collaboration of our colleagues of APIH. A 
word of appreciation and gratitude to the medical and pharmaceutical industry for their partici-
pation that made possible the realization of this meeting.

Finally I would like to praise the honor felt by the presence of all participants who will 
enrich this XVI Joint Meeting and wish you all a good time.

Welcome.

José Pedro Neves
President of the SPCCTV
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14.00h
Abertura do Secretariado / Secretariat Opening 
----------------------------------------- 
14.30h
Simpósio de Enfermeiros de Cirurgia Cardiotorácica e Vascular 
Nurses Symposium of Cardiothoracic and Vascular Surgery
Presidente / President: Mª. José Costa Dias (HLuz)

Moderadores / Chairs: Isabel Gonçalves (HLuz), Arnaldo Conceição (HLuz)

Comunicações Orais: Imunohemoterapia 
Oral Communications: Imunohemotherapy
Moderador / Chair: Amélia Gracias (CHA-HPortimão)

•	  Contribuição do Enfermeiro para a Segurança Transfusional 
Nurse’s contribution to the Transfusion Safety

   João Rangel (CSTC) 

•	  Passado, presente e futuro da hemovigilância em ambiente hospitalar 
Past, present and future of haemovigilance in the hospital environement

 Mª de Lurdes Trindade (CHLC)

Discussão / Discussion

Comunicações Orais: Cirurgia Cardíaca
Oral Communications: Cardiac Surgery
Moderadora / Chair: Mª. de Fátima Ameida (CHLO-HSC)

•	  Um modelo de percurso integrado de cuidados ao doente  
de cirurgia cardíaca 
An integrated pathway model of care to cardiac surgery patients

 Helena Lima (CHLC-HSMarta) 
  
•	  Sedação sem depressão respiratória em cirurgia cardiaca  

Sedation without respiratory depression in cardiac surgery
 Pedro Oliveira (HLuz)  

Discussão / Discussion 
----------------------------------------- 

Sala  A | Tarde

26
Nov.
quinta-feira



 9

REUNIÃO
CONJUNTA

SPCCTV

APIH

XVI

15.50h
Comunicações Orais: Cirurgia Vascular / Oral Communications: Vascular Surgery
Moderador / Chair: Arnaldo Conceição (HLuz)
  
•	  Cirurgia endovascular um novo desafio à enfermagem peri-operatória 

Endovascular surgery a new challenge to perioperative nursing
 Gonçalo Lopes, Susana Madaleno e Rosário Manso (Hluz e CHLO-HEM)

•	  Gestão integrada da pessoa diabética com patologia vascular 
Integrated management of diabetic people with vascular pathology

 Artur Lé e Pedro Sousa  (HLuz)

Discussão / Discussion
----------------------------------------- 
16.30h
Intervalo para café / Coffee-Break
----------------------------------------- 
17.00h
Simpósio de Técnicos de Cardiopneumologia e de Imuno-Hemoterapia
Technicians Symposium of  Cardiopneumology and Imunohemotherapy
Presidente / President: Adelino Leite Moreira (FMUP/CHSJ)
Moderadores / Chairs: Vitor Mendes (CHUC) e Zulmira Fonseca (CHUC)
 
•	  Recuperação de sangue intra-operatório (cell-saver)  

em que casos faz sentido 
Intraoperative blood recovery (cell-saver) when does it make sense? 

   Zulmira Fonseca (CHUC)

•	  Contribuição dos técnicos para a segurança transfusional  
Transfusion safety: the role of nurses and health technicians 

   Mario Teixeira (IPST)

•	  Estratégias alternativas à administração de sangue na perspectiva do 
perfusionista / Alternative strategies on blood perfusinist perspective 

   Vitor Mendes (CHUC)

•	 Doppler Transcraneano: técnica e indicações 
Transcrenial Doppler: techique and indications 

   Paulo Batista (CHLN)

•	 Doppler sistema venoso profundo abdominal: critérios de diagnóstico das 
patologias mais frequentes  
Abdominal Doppler of the deep venous system:diagnostic criteria of the 
most frequent pathologies

   Sónia Ribeiro (CHLN-HSM) 

26
Nov.

quinta-feira

Sala  A | Tarde
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08.00h
Comunicações Orais: Cirurgia Cardiotorácica (CO1-CO5) 
Oral Communications: Cardiothoracic Surgery
Presidente / President: Javier Gallego (CHLN)

Moderadores / Chairs: Nuno Jardim (CHF), Ivan Bravio (CHLC)

----------------------------------------- 
09.00h
Cirurgia Torácica / Thoracic Surgery
Presidente  / President: João Bernardo (CHUC) 

Moderadores / Chairs: José Miranda (CHVNG)  Francisco Félix (HPV)

•	 Infeções pulmonares - tratamento das complicações 
 Lung infections - Treatment of complications

 Carlos Pinto (CHUC)

  
•	 Tumores da parede torácica / Chest wall tumors

 João Eurico Reis (HSM)

  
•	  Tumores do timo / Thymic tumors

 Magda Alvoeiro (HPV) 
  
•	  Videotoracoscopia uniportal - indicações atuais 

Uniportal VATS - current indications
 José Miranda - (CHVNG)  
----------------------------------------- 
10.30h
Intervalo para café / Coffee-Break

Discussão de Posters - Cirurgia Cardiotorácica (P1-P15)
Posters Discussion - Cardiothoracic Surgery
----------------------------------------- 

Sala  A | Manhã

27
Nov.
sexta-feira
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Sessão Plenária Conjunta - Gestão Transfusional 
Joint Plenary Session - Transfusion Management
Presidentes / Presidents: José Neves (SPCCTV), Helena Gonçalves (APIH)

Moderador / Chair: Cristina Pestana (HLuz)  

11.00h 
Gestão Pré-operatória / Perioperative Management
•	  Optimização dos fármacos e da hemoglobina 

Optimization of drugs and hemoglobin
 Fátima Rodrigues (IPSTCoimbra)

11.20h 
Gestão Intra-operatória / Intraoperative Management
•	  Um desafio à interação da imuno-hemoterapia, cirurgia e anestesia 

A challenge to the interaction of imunohemoterapy, surgery  
and anesthesia 
 André Lourenço (CHSJ) 

11.40h 
Abordagem Pós-operatória da Hemorragia
Postoperative Management of Bleeding
•	  Derivados do sangue e procoagulantes / Blood products and procoagulant 

 Dialina Brilhante (IPO Lisboa)

12.00h
•	  Blood Managment in Cardio Toracic and Vascular Surgery - An holistic 

approach
 Gavin J Murphy (Leicester UK)  

----------------------------------------- 
12.45h
Cerimónia de Abertura - Boas-vindas do Presidente
Opening Ceremony - Welcome from the President
----------------------------------------- 
13.00h
Conferencista Convidado / Invited Spekaer
•	 A ética e a escassez de recursos / Ethics and scarce resources

 Miguel Oliveira da Silva (FMUL) 

----------------------------------------- 
13.30h 
Almoço / Lunch
----------------------------------------- 

Sala  A | Manhã

27
Nov.

sexta-feira



 13 12

REUNIÃO
CONJUNTA

SPCCTV

APIH

XVI

27
Nov.
sexta-feira

15.00h
Cirurgia Cardíaca: Revascularização Coronária 
Cardiac Surgery: Coronary Revascularization
Presidente / President: Paulo Pinho (CHSJ) 

Moderadores / Chairs: Javier Gallego (CHLN-HSMaria), Álvaro Laranjeira (CHLC-HSMarta)  

•	 Drug Eluting Stents de 2ª geração e stents absorvíveis: agora é que é  
o fim da cirurgia? 
Second generation DES and bioabsorbabe stents: the end of CABG?
 Miguel Sousa Uva (HCVP)  

•	 Avaliação funcional: só para a intervenção percutânea ou para  
a cirurgia também? 
Functional Evaluation: only for percutaneous intervention  
or also for surgery?
 Rúben Ramos (HSMarta) 

•	 Diagnóstico e Abordagem do doente com disfunção plaquetária 
Diagnosis and management of the patient with platelet disorder
 Fátima Nascimento (Hemovida) 

 
•	 Quem é candidato a cirurgia híbrida? 

Who is a candidate for hybrid surgery?
 Mário Amorim (CHSJ)

----------------------------------------- 
16.15h
Intervalo para café / Coffee-Break
----------------------------------------- 

Sala  A | Tarde
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16.45h
Sessão Conjunta com Sociedade Portuguesa de Cardiologia - Novidades em 
cirurgia/ Intervenção valvular 
Joint session with the Portuguese Society of Cardiology: Innovations in surgery 
/ Valvular Intervention
Presidente / President: Manuel Antunes (CHUC) 

Moderadores / Chairs: Adelino Leite Moreira (FMUP/CHSJ), Jorge Mimoso (HFaro)

•	 A hora da VAP nos doentes de risco intermédio já chegou?  
TAVI in intermediate risk patients: is it justified?
 Nelson Paulo (CHVNGE) 

•	 Novas VAP, novos resultados / New VAP, new results
 Tiago Nolasco (CHLO-HSC) 

•	 Encerramento percutâneo de leak ou reoperação? 
Percutaneous closure of leak or reoperation?
 João Carlos Silva (CHSJ)  

•	 Percutaneous Mitral Valve Therapy: The Second Tsunami  
or a Bridge too Far? 
  Joerg Seeburger (Leipzig, Alemanha) 

----------------------------------------- 
18.00h
Simpósio Plenário / Plenary Simposium
Moderadores / Chairs: José Neves (SPCCTV) e Susana Fevereiro (HSC)

•	 Plasma Zero Cardiovascular Surgery 
Plasma Zero Cardiovascular Surgery
 Hugo Vilela (HFF)  

•	 Controlo da hemorragia guiado por Tromboelastometria - Novas Evidências  
New tests with thromboelastogram 
  Klaus Goerlinger (Essen, Alemanha) 

----------------------------------------- 
19.00h 
Assembleia Geral da SPCCTV / SPCCTV General Assembly
----------------------------------------- 

Sala  A | Tarde
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08.00h
Comunicações Orais: Cirurgia Vascular (CO1-CO6) 
Oral Communications: Vascular Surgery
Presidente / President: Celso Carrilho (CHAA)
Moderadores / Chairs: José Vidoedo (CHTS), António Assunção (HBraga)

09.00h 
Cirurgia Vascular - Doença Venosa / Vascular Surgery - Venous Disease
Presidente / President: Albuquerque de Matos (CHUC)
Moderadores / Chairs: Pereira Albino (HLusíadas) e Aragão Morais (CHLC-HSMarta)

•	  Síndrome Pós-trombótico: prevenção e tratamento da DVT 
Post thrombotic syndrome: prevention and management of DVT

 David Beckett (Surrey, UK)

•	 Tratamento endovascular do síndrome pós-trombótico 
Endovascular treatment of post thrombotic syndrome

 Ignacio Lojo (Coruña, Espanha)

•	 Refluxo pélvico: quando e como tratar? 
Pelvic reflux: when and how to treat?

 Sérgio Silva (Hluz)

•	 Tomada de decisão no síndrome tumoral da veia cava superior 
Decision making in Tumoral Superior Vena Cava Sindrome

 Gonçalo Sobrinho (CHLC-HSMarta)

•	 Tomada de decisão no síndrome tumoral da veia cava inferior 
Decision making in Tumoral Inferior Vena Cava Sindrome

 Ângelo Nobre (CHLN-HSMaria)
----------------------------------------- 
13.30h
Almoço / Lunch
-----------------------------------------  
15.00h 
Cirurgia Vascular - Doença Carotídea / Vascular Surgery - Carotid Disease
Presidente / President: Roncon de Albuquerque (Porto)
Moderadores / Chairs: Gonçalo Cabral (HBA), Duarte Medeiros (CHLO-HEM) 

•	  Intervenção carotídea / cirurgia cardíaca: quando, como e em  
que pacientes / Carotid intervention / surgery and Cardiac Surgery: when, 
how and in wich patients

 Ricardo Ferreira (CHSJ)

Sala  B | Manhã - Tarde
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•	 Tratamento não conservador da carótida: o impacto de oferecer apenas 
uma técnica / Carotid non-conservative management: the impact of  
offering only one technique  

 Sérgio Sampaio (CHSJ)

•	 Intervalo TIA/CEA/CAS: o racional da atitude e a realidade em todo o mundo 
Delay from TIA to CEA/CAS: the rationale of the momentum and the reality 
worldwide  

 Mahim Qureshi (London, UK)

•	 Intervalo TIA/ CEA/CAS: a realidade de centros nacionais 
Interval TIA/CEA/CAS: the reality of national centers

 Diogo Cunha e Sá (HBA), João Vasconcelos (CHTS - HPA), Joel Sousa (CHSJ), 
 Nelson Camacho (CHLC-HSMarta) e Orlanda Branco (CHLO-HEM)
----------------------------------------- 
16.15h
Intervalo para café / Coffee-Break

Discussão de Posters - Cirurgia Vascular (P1-P13)
Posters Discussion - Vascular Surgery
----------------------------------------- 
16.45h 
Cirurgia Vascular - DAOP (Doença arterial obliterativa periférica)  
Vascular Surgery - PAOD ( Peripheral Arterial Obliterative Disease)
Presidente  / President:  Rui Almeida (CHP)
Moderadores / Chairs: Mª. José Barbas (HGO), Rui Machado (CHP)

•	 Transpôr o stenting aorto ilíaco para o nível seguinte 
Bringing Aortoiliac stenting to the next level 

 Bram Fioole (Roterdão, Holanda)
  
•	 Doença ilíaca - TASC (Trans-Atlantic Inter-Society Consensus Document  

on Management of Peripheral Arterial Disease) C/D Endo ou Open em 
primeiro lugar? / Iliac disease -TASC (Trans-Atlantic Inter-Society Consen-
sus Document on Management of Peripheral Arterial Disease) C/D Endo or 
open first?  
 Francesco Spinelli (Roma, Itália)

•	 Soluções redo para a doença fêmoro-poplítea: quando e porquê  
Redo solutions for Femoro popliteal disease - when and why

 Nilo Mosquera (Orense, Espanha)

•	 E abaixo do joelho - a técnica clássica volta a ser novidade?  
And below the knee - classical is novelty again?

 Diogo Cunha e Sá (HBA)

Sala  B | Tarde
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28
Nov.
 sábado

08.00h
Comunicações Orais: Cirurgia Cardiotorácica (CO6-CO12) 
Oral Communications: Cardiothoracic Surgery
Presidente  / President: Mário Amorim (CHSJ)

Moderadores / Chairs: Nelson Paulo (CHVNGE), Álvaro Laranjeira (CHLC-HSMarta)

Sessão Plenária Organizacional 
Plenary Session - Organizational
Presidente  / President: Luís Vouga (CHVHG) 

Moderador / Chair: Daniel Menezes (CUF)

09.30h 
•	  Macro-economia Transfusional em Portugal  

Transfusional macro-economy in Portugal
   Helena Gonçalves (APIH)

09.50h
•	  Recomendações da SPCCTV / SPC sobre listas de espera  

SPCCTV / SPC recommendations on waiting lists
    João Rocha Neves (CHSJ) / José Neves (SPCCTV)

10.10h
•	  Tempo de espera para cirurgia cardiovascular e a ocorrência  

de eventos adversos  
Waiting time for cardiovascular surgery and the occurrence  
of adverse events

   Boris Sobolev (Vancouver, Canadá)

----------------------------------------- 
11.00h
Intervalo para café / Coffee-Break

Discussão de Posters - Cirurgia Cardiotorácica (P16-P30)
Posters Discussion - Cardiothoracic Surgery
----------------------------------------- 

Sala  A | Manhã
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11.30h
Cirurgia Cardíaca: Válvula Aórtica e Raíz da Aórtica 
Cardiac Surgery: Aortic Valve and Aortic Root
Presidente  / President: Ângelo Nobre (CHLN-HSMaria) 

Moderadores / Chairs:  Rui Rodrigues (CHLC-HSMarta),  Gonçalo Coutinho (CHUC)

•	 Resultados a longo prazo da operação de David  
Long-term results of David’s operation

   Marko Turina (Zurique, Suíça) 

•	 A plastia da válvula aórtica é fiável? Quando e como?  
Is aortic valve repair reliable? When and how?

   Adelino Leite Moreira (FMUP/CHSJ) 

•	 A intervenção de Ross ainda tem indicações?  
What are the remaining indications for the Ross procedure?

   Rui Rodrigues (CHLC-HSMarta)

-----------------------------------------
13.00h
Entrega de prémios: João Cid dos Santos | Manuel Machado Macedo

•	 Júri de Avaliação e Classificação dos Resumos 

 Cirurgia Cárdio-Torácica:  Álvaro Laranjeira (CHLC-HSMarta), João Bernardo (CHUC), 

 Javier Gallego (CHLN), Mário Amorim (CHSJ)

 Cirurgia Vascular:  Gonçalo Cabral (HBA), José Fernando Teixeira (CHSJ),  

 Manuel Fonseca (CHUC), Nuno Meireles (HPV) 

 

Cerimónia de encerramento / Awards and Closing Ceremony
----------------------------------------- 

13.30h
Curso Satélite Válvula Aórtica Patrocinado / Sponsored Course - Aortic Valve
 Marko Turina (Zurique, Suíça)

----------------------------------------- 
18.00h
Encerramento do Curso / Course Closing
----------------------------------------- 

Sala  A | Manhã
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08.00h
Comunicações Orais: Cirurgia Vascular (CO7-CO15) 
Oral Communications: Vascular Surgery
Presidente / President: José França (Funchal)

Moderadores / Chairs: Mª. Emília Ferreira (CHLC-HSMarta), António Simões (CHTV)

----------------------------------------- 
11.00h
Intervalo para café / Coffee-Break
----------------------------------------- 
11.30h
Cirurgia Vascular - Doença Aneurismática 
Vascular Surgery - Aneurysmal Disease
Presidente  / President: Luis Mota Capitão (CHLC-HSMarta)

Moderadores / Chair: João Silva e Castro (CHLC-HSMarta), Alexandra Canedo (CHVNG)

•	 Existem diferenças no planeamento e tratamento de dissecção crônica? 
Are there differences in planning and treating chronic dissection and how 
to address them 

 Hervé Rousseau (Toulouse, França)

  
•	 Dissecção aórtica: novas fronteiras no diagnóstico e tratamento   

Aortic Dissection: New Frontiers in Diagnosis and Management 
 Piotr Kasprzak (Munique, Alemanha) 

•	 Todas as dissecções do tipo B não complicadas devem ser tratadas? 
Should all uncomplicated type B dissections  be treated?  

 Frederico Bastos Gonçalves (CHLC-HSMarta)

•	 Tratamento endovascular do MPS na dissecção aórtica tipo B   
MPS Endovascular treatment on the dissection of the aortic type B

 José FernandoTeixeira (CHSJ)

•	 Como escolher as endoproteses para EVAR   
An algorithmic to choose an endoprhostesis for EVAR

 Jorge Fernández Noya (Santiago de Compostela, Espanha)

----------------------------------------- 
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Introdução: A eventração diafragmática em adultos 
é uma condição relativamente rara e caracteriza-se por 
uma elevação permanente do diafragma sem defeitos 
de continuidade. A plicatura diafragmática é a opção 
cirúrgica utilizada.

Objectivos: Analisar os resultados peri-operatórios, 
bem como a repercussão clinica do tratamento cirúr-
gico da eventração diafragmática em adultos e a longo 
prazo. ão cirúrgica utilizada.

Material e Métodos: Foram analisados os processos 
clínicos de doentes operados entre Fevereiro de 2007 
e Dezembro de 2014. Os resultados foram analisados 
em SPSS. Foram intervencionados 41 doentes (26 do 
sexo masculino) com idade média de 61,4±12,1 anos 
(intervalo: 31-86).Todos os doentes foram submetidos a 
toracotomia lateral ou posterolateral habitualmente ao 
nível do 6.º e 7.º espaços intercostais. O procedimento 
cirúrgico consistiu na plicatura radiária com polipro-
pileno apoiado em pledgets, sendo que em apenas 5 
casos houve necessidade de implantação de prótese de 
polipropileno. A causa traumática foi a etiologia mais 
frequente (n=16), seguindo-se a etiologia desconhecida 
(n=14) e a causa cirúrgica/iatrogénica (n=10). Um dos 
doentes apresentava Síndrome de Guillain-Barré.

Resultados: A eventração diafragmática foi mais fre-
quente à esquerda (n=24, 58,5%). A Hipertensão Arte-
rial, a dislipidemia, a obesidade e a Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crónica foram as co-morbilidades mais fre-
quentes. Não houve mortalidade perioperatória. A disp-
neia foi o sintoma pré-operatório mais comum (78,0%), 
seguida pelo cansaço (61,0%) e a toracalgia (36,6%).
Quatro doentes foram reoperados por recidiva da even-
tração. Excetuando um episódio de trombose venosa 
da subclávia direita numa doente com arritmia cardíaca 
prévia, não se registaram outras complicações peri-
-operatórias relevantes. O tempo médio de drenagem 
pós-operatória foi de 3,4±1,4 dias [intervalo: 2-8]. O 
tempo de internamento médio foi de 5,7±1,7dias [inter-
valo: 3-11]. O tempo médio de follow-up foi de 3,6±2,5 
anos [intervalo: 0,8-8,7]. Registaram-se duas mortes 
tardias sem relação com o procedimento cirúrgico. De 
acordo com o sistema de classificação de grau de disp-
neia da MMRC, verificou-se uma melhoria significativa 
da capacidade funcional: o grau de dispneia médio pré-
-operatório era de 1,65±1,05 e 0,45±0,83 pósoperató-
rio (p<0.001). Quinze doentes referiram dor crónica no 
espaço intercostal da toracotomia. Sete doentes eram 
asssintomáticos à data do follow-up.

Conclusões: A correção cirúrgica da eventração dia-
fragmática é um procedimento seguro. A maioria dos 
doentes beneficia com este procedimento, observando-
-se uma melhoria significativa da sua classe funcional. 
A dor/desconforto no local da incisão constituem a 
principal queixa referida pelos doentes no período peri-
-operatório e a longo prazo, quando operados por tora-
cotomia clássica.

Plicatura radiária diafragmática em adultos: 
resultados peri-operatórios e a longo prazo
Filipe Soares¹; Tiago Nogueira¹; Pedro Correia¹; Ana Luis¹; Joao Bernardo¹; Manuel Antunes¹
 1 - Centro de Cirurgia Cardiotorácica, Hospitais Universidade Coimbra

Palavras-chave: Diafragma, eventração, plicatura, cirurgia
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Introdução: A videotoracoscopia é um procedimento 
amplamente utilizado na abordagem minimamente 
invasiva do mediastino, realizada habitualmente com 
recurso a ventilação selectiva tradicional. À semelhança 
da cirurgia abdominal, tem sido descrita a utilização 
de CO2 para criação de colapso pulmonar, permitindo 
a ventilação sem exclusão. Esta prática é considerada 
controversa pelo efeito da pressão sobre as cavidades 
cardíacas e consequente compromisso hemodinâmico. 
No entanto, estudos recentes mostram que a utilização 
de CO2 a baixa pressão é segura e não está relacionada 
com o aumento de complicações cirúrgicas ou instabili-
dade hemodinâmica.

Objectivos: Estudo dos casos de doentes submetidos a 
timectomia VATS com insuflação de CO2 no período de 
Janeiro de 2014 a Outubro de 2015.

Material e Métodos: Análise retrospectiva dos pro-
cessos clínicos, caracterização da população quanto a 
variáveis demográficas e clínicas, caracterização dos 
aspectos técnicos e de segurança do procedimento, 
morbilidade e mortalidade.

Resultados: Do total de doentes considerados (n=20), 
19 foram referenciados com o diagnóstico de nódulo/
quisto do mediastino anterior (<4cm)/densificação da 
gordura mediastínica sem características invasivas, e um 
doente com diagnóstico de Miastenia gravis. Foram rea-
lizadas 19 timectomias e 1 timectomia radical VATS com 

insuflação de CO2. Todos os doentes foram submetidos 
a anestesia geral, 18 foram entubados selectivamente 
com tubo de duplo lúmen, 2 com tubo endotraqueal 
simples, um com recurso a bloqueador brônquico. Os 
doentes foram posicionados em decúbito semi-lateral 
com elevação do hemitórax interessado. Foram coloca-
das 3 portas de 5mm em posição anterior à linha axilar 
média e retro-peitoral, e utilizadas pressões de insuflação 
de CO2 entre 8 e 10 mmHg. O procedimento cirúrgico 
demorou em média 100± 30 minutos, para um tempo de 
anestesia médio de 142 ± 28 minutos. As perdas hemá-
ticas contabilizadas não excederam os 100mL (média 
32mL). Não foram registadas complicações cirúrgicas 
intraoperatórias. Observados 4 episódios de bradicárdia, 
sem repercussão hemodinâmica, revertidos com medidas 
farmacológicas. Registado um caso de parésia transitória 
do frénico. A mortalidade operatória foi de 0%.

Conclusões: Actualmente, a abordagem da patologia 
do mediastino anterior por videotoracoscopia é standard 
na doença limitada não invasiva. A insuflação de CO2 
permite a distensão do espaço de trabalho, com optimi-
zação da exposição das estruturas mediastínicas, possi-
bilitando ainda uma melhor dissecção dos tecidos. Em 
simultâneo, permite a ventilação bi-pulmonar sem com-
prometer o procedimento cirúrgico. A nossa experiência 
inicial mostra tratar-se de uma técnica reproduzível, 
com perfil de segurança aceitável. Revelou ser uma mais 
valia na abordagem cirúrgica minimamente invasiva do 
mediastino anterior.

Videotoracoscopia na Cirurgia do Timo – 
Vantagem da utilização do CO2 intrapleural
Magda Alvoeiro¹; Rita Barata¹; Carolina Torres¹; Telma Calado¹; Cristina Rodrigues¹; Paulo Calvinho¹;
Francisco Félix¹
 1 - Hospital Pulido Valente, CHLN

Palavras-chave: Timectomia, Videotoracoscopia, CO2
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Introdução: A cirurgia torácica encontra-se a atra-
vessar uma serie de novos desenvolvimentos técnicos, 
tornando-se progressivamente menos invasiva, com o 
objectivo de ser menos dolorosa para o doente, pos-
sibilitando uma recuperação mais rápida, sem efeitos 
adversos ou complicações.

Objectivos: Reportar o avanço de uma técnica cirúr-
gica e anestésica minimamente invasiva e o desenvolvi-
mento do programa de cirurgia minimamente invasiva 
de um centro cirúrgico.

Resultados: Depois de iniciar no centro cirúrgico um 
programa de cirurgia torácica minimamente invasiva, 
com a combinação da VATS com a porta única para res-
seções pulmonares minor ou major, os autores apresen-
tam uma nova técnica que representa um novo passo 
deste programa. A técnica de VATS associada com 

uma técnica de anestesia locoregional, permitiu que a 
equipa cirúrgica realizasse resseções pulmonares major 
em doentes não entubados, sedados, substituindo a 
tradicional entubação selectiva por um pneumotórax 
induzido cirurgicamente. A técnica apresentada permite 
que os efeitos adversos associados à ventilação com 
pressão positiva ou à anestesia geral, como náuseas 
ou barotrauma, sejam evitados. Isto deverá trazer um 
maior benefício para o doente, um período pós-opera-
tório mais confortável e uma menor agressão cirúrgica.

Conclusões: A combinação da VATS por porta única 
com a técnica de anestesia loco-regional é uma téc-
nica exequível e que representa um avanço clínico. É 
necessária mais experiência para tornar a técnica per-
feitamente segura e realizável de forma rotineira, com o 
objectivo final de se tornar na técnica de eleição.

VATS por porta única em doentes não entubados
Hugo Ferreira¹; Javier Gallego¹; Ricardo Ferreira¹; João Caldeira¹; Diego González-Rivas²; Ângelo Nobre¹
 1 -  Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, Hospital de Santa Maria; 2 - Department of Thoracic Surgery, Coruña
  University Hospital, Spain

Palavras-chave: VATS, single-port, não entubados, porta única, minimamente invasiva
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Introdução: A ressecção e reconstrução da parede 
torácica é um procedimento com resultados pouco 
conhecidos.

Objectivos: O objetivo deste estudo é mostrar a expe-
riência do nosso Centro no tratamento cirúrgico da 
patologia tumoral da parede torácica ao longo de 23 
anos.

Material e Métodos: Estudo retrospetivo, que envol-
veu todos os doentes com tumores da parede torácica 
(95 doentes), submetidos a cirurgia de ressecção, no 
período compreendido entre Janeiro de 1990 e Janeiro 
de 2014. As indicações cirúrgicas foram tumores primá-
rios e metástases de outros tumores. Em todos os casos 
foi realizada ressecção em bloco do tumor. Os doen-
tes eram maioritariamente do sexo masculino (53,7%) 
e apresentavam uma média de idades de 51,3±18,6 
anos (15-87 anos). Os sintomas de apresentação mais 
frequentes foram toracalgia (46,3%) e tumefação local 
(36,8%). Os restantes doentes eram assintomáticos ou 
tinham sintomas inespecíficos, tendo o diagnóstico sido 
feito por exames de rotina ou de seguimento de neo-
plasias anteriores. Em 30,5% havia factores de risco 
cardio-vasculares asociados, principalmente hiperten-
são arterial e Diabetes Mellitus, 5,3% tinham antece-
dentes de traumatismo torácico e 32,6% tinham como 
antecedentes outras neoplasias.

Resultados: O exame histopatológico revelou neopla-
sias malignas primárias em 19 doentes (20,9%), recidi-
vas de neoplasias malignas primárias da parede torá-
cica em 5 (5,5%), tumores benignos em 54 (59,3%) e 
metástases em 13 (13,7%). O número de arcos costais 
ressecados oscilou entre 1 e 7 (media 1,5±1,4). Em 35 
casos (36,8%) foi necessário reconstruir a parede torá-
cica com próteses de material sintético e em 17 casos 
(17,9%) com enxerto miocutâneo. O tempo médio 
de internamento pós-operatório foi de 7,5±4,4 días. 
Não houve mortalidade hospitalar. O tempo médio 
de seguimento foi de 7,9±6,9 anos. A sobrevivência 
a 1, 10 e 20 anos foi de 89,4±3,3%, 73,8±5,0% e 
65,6±8,9%, respectivamente, sendo inferior ao espe-
rado para a população portuguesa depois de ajustada 
para sexo e idade (P<0,001). A sobrevivência variou 
muito com o diagnóstico anatomopatológico do tumor. 
Aos 5 anos a sobrevivência de recidiva de tumor ósseo 
foi de 40±21,9%. Aos 20 anos a sobrevivência de 
92,1±3,8% 62,5±12,1% e 15,0±12,8% para tumores 
benignos, tumores ósseos primitivos e metástases, res-
pectivamente (P<0,001).

Conclusões: A resseção em bloco de tumores e recons-
trução da parede torácica pode ser realizada como um 
procedimento cirúrgico seguro e eficaz, com baixa 
morbilidade e mortalidade peri-operatória. Estando a 
sobrevivência a longo prazo fortemente condicionada 
pelo tipo histológico da neoplasia.

Resseção da parede torácica em 
patologia tumoral
Ana Garcia¹; Rita Pancas¹; Pedro Correia¹; Filipe Soares¹; Tiago Nogueira¹; João Bernardo¹; 
Manuel Antunes¹
 1 - Centro de Cirurgia Cardiotoracica do CHUC

Palavras-chave: Parede toracica, Tumores, cirurgia
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Introdução: A técnica de single-patch usada na cor-
recção cirúrgica do canal aurículo-ventricular completo 
em crianças tem mostrado bons resultados a curto e 
longo prazo e uma baixa taxa de complicações.

Objectivos: Este trabalho apresenta os resultados 
de uma das maiores séries unicêntricas de correcção 
cirúrgica do canal aurículo-ventricular completo com a 
técnica de single-patch.

Material e Métodos: Foi feito o estudo retrospec-
tivo de 136 doentes consecutivos com o diagnóstico 
de canal aurículo-ventricular completo operados na 
mesma instituição usando a técnica de single-patch, 
entre Janeiro de 1995 e Dezembro de 2012.

Resultados: A média de idades foi de 12,4 meses 
(mediana de 4 meses), sendo que 44 doentes (32.4%) 
tinham idade inferior a 4 meses à data da cirurgia, e 
72 (52.9%) eram do sexo feminino. Uma grande per-
centagem dos doentes apresentava síndrome de Down 
(73,5%). No mesmo tempo cirúrgico, 14 doentes 
(10,3%) foram submetidos à remoção de banding da 
artéria pulmonar, 13 doentes (9.5%) ao encerramento 
de canal arterial persistente com clipes de titânio e 14 
doentes ao encerramento de foramen ovale patente. 
Mais de metade dos doentes (58.1%) apresentava 

hipertensão pulmonar aquando da cirurgia e 3 doentes 
(2.2%) foram operados em contexto de urgência por 
ICC (insuficiência cardíaca congestiva) grave.
Foi feita uma correcção completa em todos os doen-
tes. A mortalidade hospitalar foi de 0.7%, apenas 1 
doente (em contexto de reoperação 2 dias após a cirur-
gia inicial, por CIV residual). Dezasseis doentes (11.8%) 
foram submetidos a reoperação: 14 doentes por IM 
(insuficiência mitral), 1 doente por CIV (comunicação 
interventricular) residual e 4 doentes por necessidade 
de implantação de PM definitivo (2 doentes com cirur-
gias concomitantes). Doze doentes foram submetidos 
a reparação da válvula mitral e dois a substituição da 
válvula mitral, um em contexto de endocardite pós-
-operatória e outro após uma primeira reparação com 
IM recorrente. A percentagem de reoperações foi ligei-
ramente superior no subgrupo com síndrome de Down 
(12.8%) e ligeiramente inferior no subgrupo com idade 
inferior a 4 meses (11.4%). Não houve mortalidade tar-
dia durante o follow-up.

Conclusões: No nosso estudo, a correcção cirúrgica 
do canal aurículo-ventricular completo com a técnica 
de single-patch apresentou bons resultados a curto e a 
longo prazo, baixa mortalidade e uma taxa moderada 
de reoperações, na sua maioria por IM, resultados que 
estão de acordo com a literatura actual.

Correcção cirúrgica do canal aurículo-ventricular 
completo com a técnica de single-patch: 
resultados de uma série unicêntrica.
C. Carvalheiro¹; J. Rein²; A. Horke³; M. Scheid²; I. Tzanavaros²; A. Nobre¹; N. Doll²
 1 -  Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, Hospital de Santa Maria-CHLN, Lisboa, Portugal; 
 2 -  Sana Herzchirurgie Stuttgart GmbH, Estugarda, Alemanha; 
 3 - Medizinische Hochschule Hannover (MHH), Hannover, Alemanha

Palavras-chave: Canal aurículo-ventricular completo, técnica single-patch
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Introdução: Constrictive pericarditis is a rare and disa-
bling disease that can lead to severe heart failure with 
poor quality of life. Pericardiectomy is the only effective 
treatment, although post-operative prognosis remains 
to be clearly elucidated. Pericardiectomy is reported to 
be associated with high morbidity and mortality. We 
evaluated the preoperative factors, in-hospital compli-
cations and clinical outcomes after pericardiectomy in 
patients with constrictive pericarditis at our center.

Material e Métodos: We analyzed retrospectively 34 
patients with constrictive pericarditis who underwent 
surgery from January 1994 to September 2015.

Resultados: We observed an increasing number of 
patients submitted to surgery in the second decade 
comparatively to the first (11 vs. 23). The mean age 
of the study cohort was 60 years (8-77) and 91% were 
male (31 cases). Most of the patients were in NYHA 

class III/IV. The most common etiologies were idiopathic 
disease, followed by tuberculosis (23%). All patients 
underwent pericardiectomy by midline sternotomy and 
cardiopulmonary bypass was used in 23%. The mean 
ICU stay was 2 days (1-65) and the mean in-hospital 
stay was 7 days. Eight patients (23%) needed inotropic 
support for low cardiac output and 6 of patients (16%) 
needed dopamine for low urine output.
There was no intra-operative mortality and 2.9% in-
-hospital mortality (1 patient). The survival rate was 
91% at 1 year, 85% at 5 years and 79% at 10 years.

Conclusões: Despite the severity of the disease, it did 
not translated into an increased procedural mortality. 
Specific markers associated with increased risk for com-
plications such as need for cardiopulmonary bypass and 
inotropic support, have yet to be determined. However, 
we found that the Portuguese population follows the 
European trend for pericardial disease.

Pericardiectomy for Constrictive Pericarditis: 
a 21-year experience
André Antunes¹; Carlos Pinto¹; David Prieto¹; Manuel Antunes¹
 1 - Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Palavras-chave: Constrictive pericarditis, pericardiectomy, surgery, prognosis
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Introdução: Triple valve surgery (TVS) is still a chal-
lenge for surgeons because of prolonged cardiopul-
monary bypass (CPB) and myocardial ischemic times. 
The reported operative mortality rate for TVS ranges 
between 2.5 and 25%; longterm survival is also dimini-
shed, with reported survival rates at 5 and 10 years of 
75-82 and 61-75%, respectively.

Objectivos: The study aim was to investigate the early 
and mid-term outcomes of this surgery, performed at a 
single center for the past 5 years.

Material e Métodos: A retrospective, observational, 
cohort study was undertaken of prospectively collec-
ted data on 65 (44 female; mean age 67±10 years) 
patients who underwent TVS at our institution between 
January 2010 and August 2015.
The most common aortic valve pathology was calci-
fic degeneration (40%), while the mitral valves were 
mostly rheumatic (53.8%) or degenerative (40%). The 
tricuspid valve pathology was functional regurgitation 
in 92.3% of patients. Sixty-three percent of patients 
were in NYHA class III and IV, and 12% had had pre-
vious cardiac operations. Main preoperative risk factors 
were: EF<40% (19%), chronic kidney disease (14%), 
diabetes mellitus (26%), arterial hypertension (82%), 
obesity (34%), smoke (12%), pulmonary hypertension 
(60%), atrial fibrillation (52%) and urgent or emer-
gent surgery (6%). The aortic valve procedures were 
all replacements, while the mitral valves were either 

repaired (n=5) or replaced (n=60). The tricuspid valves 
were almost exclusively repaired (n=64).
Additional procedures were also performed: coronary 
revascularization (n=6), Bentall operation (n=2) and 
ascending aorta replacement (n=1). Mean EuroSCORE 
II was 8.0±5.9% (median 6.6%).

Resultados: The in-hospital mortality rate was 7.7% 
(5 of 65 patients). Predictors of early mortality were: 
NYHA class IV (odds ratio - OR 9.3, p = 0.014), chronic 
kidney disease (OR 13.5, p=0.017), diabetes mellitus 
(OR 14.5, p=0.015) and urgent or emergent operation 
(OR 19.3, p=0.027). Morbidity was not particularly 
high: the incidence of all postoperative neurological 
complications was 3.1%; that of transient renal impair-
ment was 13.8%, re-exploration for bleeding or tam-
ponade (10.8%) and pacemaker implantation 9.2%. 
Mean ICU stay was 7.8±9.9 days (median 4 days) 
and mean postoperative hospital stay was 15.8±12.8 
days (median 11 days). In a mean follow-up time of 
27.9±20.7 months (median 24 months), survival is 
89.2%.

Conclusões: TVS remains a surgical challenge nowa-
days. Although early mortality is high, TVS offers encou-
raging outcomes in survivors which experience a signi-
ficant improvement in their cardiac functional capacity. 
These good results justify aggressive surgical therapy 
in these patients, preferably earlier during the course 
of the disease.

The outcomes of triple-valve surgery: 
five years’ experience from a single center
Paulo Neves¹; Miguel Guerra¹; Paulo Ponce¹; Luís Vouga¹
 1 -  Cirurgia Cardiotorácica, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho, E.P.E.

Palavras-chave: Triple, valve, surgery, outcome
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Introdução: A assistência ventricular mecânica (AVM) 
está indicada no choque cardiogénico agudo como 
ponte para o transplante e por vezes como ponte para 
recuperação ou terapia de destino.

Objectivos: Analisar os resultados do transplante car-
díaco em todos os doentes sob AVM.

Material e Métodos: Estudo observacional retrospe-
tivo de todos os doentes submetidos a transplante car-
díaco que se encontravam sob qualquer tipo assistência 
ventricular mecânica de 1986 (ano de inicio da trans-
plantação cardíaca em Portugal) até 2015. O segui-
mento após transplante foi total com tempo mediano 
de 6(0-20) anos.
Os dados foram colhidos através da base de dados do 
serviço, dos processos clínicos e do registo nacional de 
utentes.

Resultados: Foram identificados 24 doentes sub-
metidos a transplante cardíaco sob AVM com idade 
mediana de 50(4-67) anos e 17% do sexo feminino. 
A etiologia da doença cardíaca foi idiopática em 13%, 
cardiopatia congénita em 8 %, cardiopatia isquémica 
em 67%, patologia valvular em 8% e doença neuro-
muscular em 4%.
O tipo de assistência utilizado foi ECMO com canula-
ção central em 38%, a própria circulação extracorpo-
ral (CEC) em 25% dos doentes, assistência ventricular 
esquerda pulsátil paracorpórea (LVAD) em 33% e 

biventricular (BiVAD) em 4%.
O tempo mediano de assistência nos doentes sob CEC 
foi de 11(2-29) horas, nos restantes foi de 11(1-105) 
dias.
No momento do transplante todos os doentes estavam 
internados na Unidade de Cuidados Intensivos e 21% 
encontravam-se extubados. Em 38% foram dadores 
marginais e em 13% dos doentes o crossmatch foi 
positivo. O tempo mediano de isquemia foi de 137(94-
244) min, de CEC 148(80-330) min e de clampagem 
de 81(60-128)
min. No pós-operatório imediato houve necessidade de 
técnica de substituição renal em 37,5% dos casos e 8%
mantiveram-se em hemodialise.
A mortalidade aos 30 dias foi 33%, as principais cau-
sas de morte foram hemorragia em 3 doentes, morte 
cerebral após transplante em 2 doentes e falência do 
ventrículo direito em 3 doentes. A sobrevida global foi 
63% a 1 ano, 61% a 5 anos e 50% a 10 anos.
Nos sobreviventes após 30 dias a sobrevida a 1 ano foi 
94%, a 5 anos 93% e a 10 anos de 90%, com a maior 
sobrevida de 20 anos.
A principal complicação tardia foi a infeção com neces-
sidade de internamento em 7 dos doentes, neoplasias 
malignas em 3 e em 1 transplante renal.

Conclusões: Os doentes transplantados após AVM tem 
mortalidade elevada no período pós-operatório ime-
diato, mas posteriormente apresentam uma boa sobre-
vida comparativamente aos registos internacionais.

Resultados do transplante cardíaco após assistência 
ventricular mecânica: experiência de centro único
Márcio Madeira¹; Sara Ranchordás¹; Tiago Nolasco¹; Giovana Koukoulis¹; Marta Marques¹; 
José Calquinha¹; Miguel Abecasis¹; Maria José Rebocho¹; José Neves¹
 1 - Hospital de Santa Cruz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental
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Introdução: Apesar da evidência dos últimos anos ser 
maioritariamente a favor da utilização de dupla artéria 
torácica interna (ATI), a sua taxa de utilização é baixa 
nos doentes com diabetes. Estes doentes representam 
um subgrupo com pior prognóstico pelas comorbilidades 
que apresentam, doença coronária difusa e multi-vaso.

Objectivos: Comparar o impacto da utilização de 
2ATIs vs 1ATI, na sobrevida a longo prazo entre pacien-
tes com ou sem diabetes.

Material e Métodos: Estudo de coorte retrospetivo, 
incluindo os pacientes submetidos a cirurgia de revas-
cularização do miocárdio isolada entre janeiro de 2004 
e dezembro de 2013, com pelo menos 2enxertos sendo 
um deles 1ATI. O tempo de seguimento médio foi de 4 
anos, máximo de 10. Foram utilizadas curvas de Kaplan 
Meier para a análise da sobrevida sem ajuste nos dois 
subgrupos. O emparelhamento por propensity score foi 
aplicado como método de ajuste para minimizar o viés 
de seleção.

Resultados: Dos 3045 pacientes incluídos, 1259 
tinham diagnóstico de diabetes (19% insulino-trata-
dos). A utilização de 2ATIs foi menos frequente nos 
doentes com diabetes comparativamente aos doentes 
sem diabetes (29,7% vs. 37,6%). A mediana do EuroS-
COREII foi significativamente superior nos doentes 
com diabetes (1,78 vs. 1,38). A mortalidade hospitalar 

foi semelhante entre pacientes com ou sem diabetes 
(1,1% vs. 1,0%) e a infeção da ferida esternal foi mais 
prevalente nos doentes com diabetes (0,9% vs. 0,2%). 
Existem diferenças estatisticamente significativas em 
ambos os subgrupos na análise das curvas Kaplan 
Meier, com vantagem para os pacientes revasculariza-
dos com 2ATIs (sobrevida cumulativa 87% vs. 70% nos 
pacientes com diabetes e 89% vs. 79% nos pacientes 
sem diabetes). Na análise das coortes com emparelha-
mento por propensity score para as características préo-
peratórias, existe superioridade com utilização de 2ATIs 
relativamente a apenas 1ATI, na sobrevida a longo 
prazo, na coorte sem diabetes (n = 1042, HR: 0,570 
IC95%: 0,342 – 0,950), no entanto perde significado 
estatístico quando estudados apenas os diabéticos (n= 
850, HR: 0,774 IC95% 0,447 – 1,339). A mortalidade 
hospitalar e a infeção da ferida esternal foram de baixa 
prevalência nas coortes emparelhadas e não se deteta-
ram diferenças significativas nestes resultados relativa-
mente ao número de ATIs utilizadas.

Conclusões: A revascularização com 2ATIs demons-
trou vantagem na sobrevida dos pacientes sem diabe-
tes e mostrou não estar associada à mortalidade hospi-
talar ou infeção da ferida esternal, independentemente 
do fator diabetes.
Apesar de não se evidenciarem vantagens significativas 
na sobrevida com 2ATIs nos diabéticos a sua utilização
parece ser segura neste grupo.

O benefício na sobrevida da dupla artéria torácica 
interna prevalece nos pacientes com diabetes?
Francisca Saraiva¹; Noélia Vilas Boas¹; Mário J. Amorim¹,²; Pedro C. Silva¹; Tânia B. Azevedo¹; Rui J.
Cerqueira¹,²; Ana C. Pinho-Gomes¹; André P. Lourenço¹,²; Paulo Pinho²; Adelino F. Leite-Moreira¹,²
 1 - Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; 
 2 - Centro Hospitalar São João - Cirurgia Cardiotorácica
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Introdução: Patients with end-stage renal disease 
requiring haemodialysis (HD) are at increased risk of 
cardiovascular morbimortality and they are also at risk 
of early and late mortality after coronary artery bypass 
grafting (CABG) surgery.
Furthermore, they are often associated with diffuse 
coronary disease which can impairs the optimal goal of
complete revascularization (CR).

Objectivos: Our primary objectives were to evaluate: 
the perioperative outcomes of HD patients after CABG; 
long-term survival and freedom from major adverse 
cardiac and cerebrovascular events (MACCEs); and, 
finally, the impact of CR after surgery adopting the 
anatomical conditional definition of complete revas-
cularization (CR), defined as revascularization of all 
stenotic main-branch vessels.

Material e Métodos: From November 1992 to 
February 2015, 62 patients on HD were submitted to 
CABG surgery. Mean age was 61.7±9.3 years (34-79), 
91.1% male and with a mean time on HD of 3.18 ± 
2,98 years; 66.2% had 3-vessel disease. Previous myo-
cardial infarction was present in 58.1%, hypertension 
in 76.5%, diabetes in 44.1% and peripheral artery 
disease in 26.5%. CR was achieved in 37 patients 
(59.7%). Logistic regression was performed to deter-
mine independent factors for CR. Cox proportional 
hazards models were used to analyse risk factors for 
survival and freedom from MACCE. Kaplan-Meier 
methods were used to plot survival curves.

Resultados: Thirty-day mortality was 4.8% (3 patients), 
with no difference regarding CR. Mean EUROSCORE 2 
for this population was 4.35%. Total arterial revascu-
larization was performed in 23% of patients. Left-main 
disease and other 2-vessel disease were independently 
associated with CR. Survival at 1, 5 and 12 years in 
CR versus incomplete revascularization groups were, 

respectively, 86.1 ± 5.8% vs 95.7 ± 4.3%, 69.3 ± 8.2% 
vs 34.9 ± 14.8% and 34.7 ± 9.8 vs 0% (HR: 8.2; 6.4-
10.1, p 0.041). Female sex (HR: 6.0; 1.5-24.1, p=0.01) 
and diabetes (HR: 2.27; 1.07-4.8, p=0.03) emerged as 
independent risk factors for late mortality, and comple-
teness of revascularization was associated with a grea-
ter survival (HR:0.42; 0.19-0.96, p=0.04). CR was the 
only independent factor associated to lower MACCE 
incidence (HR: 0.13; 0.02-0.74, p=0.02).

Conclusões: HD patients have increased operative risk 
and poor long-term survival. Patients with incomplete 
revascularization are at increased risk for late mortality 
and for MACCEs. Hence, CR should also be pursued 
in this particular group of patients whenever feasible 
and probably a multidisciplinary group (Cardiac Sur-
geon, Cardiologist, Vascular Surgeon and Nephrologist) 
should be involved in the decision of the better strategy 
adopting for each patient.

Impact of complete revascularization in 
haemodialysis patients: Long-term clinical outcomes
Carlos Branco¹; Gonçalo F Coutinho¹; Pedro M Correia¹; Pedro E Antunes¹; Manuel J Antunes¹
 1 - Centro de Cirurgia Cardiotorácica - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra
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Introdução: Combined aortic valve replacement (AVR) 
and coronary artery bypass grafting (CABG) is associated 
with greater risk of operative mortality and worse late 
survival than isolated AVR or CABG.

Objectivos: We aimed at evaluating the perioperative 
results and long-term outcomes of patients submitted to 
AVR plus CABG, and the eventual impact of incomplete 
revascularization (ICR) in this setting.

Material e Métodos: From January 2000 to August 
2015, 752 consecutive patients underwent combined 
AVR and CABG, and constituted the study population. 
Patients with other valvular surgeries were excluded. 
The anatomical conditional definition of complete revas-
cularization (CR) was adopted, defined as revasculariza-
tion of all stenotic main-branch vessels. Mean follow-up 
time was 5.5±3.9 years (IQR 6.1 years) and was 100 
% complete. Cox proportional hazards models were 
used to analyze risk factors for late mortality. Kaplan-
-Meier methods were used to plot survival curves. The 
study population was compared to the age and gender-
-matched general population (1-sample log-rank test).

Resultados: Mean age of the study population was 71 
± 8.3 years, 24.1% female patients, 18% in CCS Class 

III/IV, and the mean EuroSCORE 2 was 3,5 ± 2,6%. CR 
was achieved in 532 patients (70.7%) and complete 
arterial revascularization in 31.8%. Patients with CR 
were perfectly comparable with those with ICR, except 
for age, as ICR patients were slightly older (72.5±7.5 
vs 70.3±8.5, p<0.001). Thirty-day mortality was 0.93% 
(7 patients) and late mortality 25.7% (193). Late survi-
val was significantly worse in ICR patients (1-, 5- and 
12-year survival was 93.4±1.7%, 80.1±3.2%, and 
36.2±6.7%, respectively vs. 96.5±0.8%, 87.6±1.6%, 
and 53.0±3.8%, p=0.002).
Patients with CR had a similar survival to that expected 
in an age and gender-matched general population. CR 
was most beneficial in patients younger than 60 years 
(p=0.006). By contrast, octogenarian patients had simi-
lar survival irrespective the completeness of the revas-
cularization (p=0.63). Age, peripheral vascular disease, 
left ventricle function, CSS class and CR emerged as 
independent risk factors for late mortality (p<0.01).

Conclusões: Concomitant AVR and CABG can be per-
formed safely, with low mortality. Surgery restores life 
expectancy to that of the general population. Complete 
revascularization plays an important role in late survival, 
particularly in younger patients. By contrast, octogena-
rian patients did not exhibit a survival benefit after CR.

Combined aortic valve replacement and coronary 
artery bypass grafting: the impact of incomplete
revascularization in long term survival
Carlos Branco¹; Gonçalo F Coutinho¹; Filipe Soares¹; Pedro M Correia¹; Pedro E Antunes¹; 
Manuel J. Antunes¹
 1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra - Centro de Cirurgia Cardiotorácica
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Introdução: A cirurgia de revascularização do miocár-
dio sem circulação extracorporal (OPCABG, off-pump), 
implementada há mais de 40 anos, foi encarada como 
um potencial avanço no tratamento da doença coronária 
pela eventual diminuição da morbilidade associada à cir-
culação extracorporal (ONCABG, off-pump). No entanto, 
tal benefício ainda não está claramente estabelecido.

Objectivos: O principal objetivo deste estudo foi com-
parar a sobrevida a longo prazo entre pacientes subme-
tidos a CABG com e sem CEC. Os objetivos secundários 
consistiram na avaliação das principais complicações 
pós-operatórias.

Material e Métodos: Foi analisada retrospetivamente 
uma coorte de 2774 pacientes submetidos a cirurgia 
de revascularização do miocárdio isolada entre 2004 e 
2013. Para comparar a sobrevida a longo prazo foram 
utilizadas as curvas de Kaplan-Meier e a regressão de 
Cox. Para minimizar o viés de seleção foi aplicado o pro-
pensity score. Para estudar as principais complicações 
cirúrgicas foi utilizada a regressão de Poison e a regres-
são linear múltipla.

Resultados: Os pacientes submetidos a OPCABG 
(40.0%) apresentavam maior incidência de DPOC 
(9.6% vs 5.4; p<0.001) e NYHA > II (62.8% vs 56.2%; 
p=0.001). Por outro lado, apresentavam menor pre-
valência de disfunção ventricular esquerda moderada-
-severa (18.2% vs 22.3%; p=0.008), estado crítico 

(3.2% vs 6.6%; p<0.001), doença de três vasos (73.1% 
vs 78.9%; p<0.001), menor pico de troponina I (8.2 vs 
10.7; p=0.020) e euroSCORE II (2.5 vs 3.0; p=0.001). 
Na doença de três vasos, o número de enxertos foi supe-
rior no grupo OPCABG (3 vs 2; p= 0.001) e receberam 
mais dupla artéria torácica interna (54.1% vs 19.9%; 
p<0.001). Após análise ajustada por propensity score, 
não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas na sobrevida a longo prazo (HR= 0.796, 
95% IC; 0.578-1.096) nem na mortalidade hospitalar 
(RR= 0.849, 95% IC; 0.299-2.401). Nos subgrupos de 
maior risco cirúrgico também não foram encontradas 
diferenças estatisticamente significativas (EuroSCORE II, 
1º quartil: HR= 0.866, 95% IC; 0.376-1.991; 2º quar-
til: HR= 1.610, 95% IC; 0.816-3.177; 3º quartil: HR= 
0.654, 95% IC; 0.370 -1.155 e 4º quartil: HR= 0.826, 
95% IC; 0.549-1.245). Porém, os pacientes submetidos 
a OPCABG apresentaram menor risco de complicações 
neurológicas (RR= 0.547, 95% IC; 0.353-0.853), baixo 
débito cardíaco (RR= 0.557, 95% IC; 0.478-0.648), 
fibrilhação auricular (RR= 0.754, 95% IC; 0.586-0.970), 
ventilação prolongada (RR= 0.529, 95% IC; 0.326-
0.529), transfusão de sangue (β= -0.902, 95% IC; 
0.378-0.435), drenagem torácica (β= -276, 95% IC; 
0.148-0.268) e permaneceram menos tempo internados 
(β= -0.889, 95% IC; 0.310-0.583).

Conclusões: A técnica off-pump apresentou menos 
complicações pós-operatórias, apesar de não se verifica-
rem vantagens na sobrevida a longo prazo.

Cirurgia de revascularização do miocárdio: 
Off-pump versus On-pump Experiência de um centro
Noélia Vilas Boas¹; Francisca Saraiva¹; Milton Severo¹; Mário J. Amorim¹,²; Pedro C. Silva¹; 
Tânia B. Azevedo¹; Ana C. Pinho-Gomes¹; Rui J. Cerqueira¹,²; Paulo Pinho²; André P. Lourenço¹,²; 
Adelino F. Leite-Moreira¹,²
 1 - Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; 
 2 - Centro Hospitalar São João - Cirurgia Cardiotorácica
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Introdução: O risco acrescido de EAM em indivíduos 
fumadores comparativamente a não fumadores é con-
sensualmente reconhecido. No entanto, o impacto do 
tabagismo nos resultados da cirurgia de revasculariza-
ção do miocárdio é ainda discutível.

Objectivos: Comparar a sobrevida a longo prazo entre 
pacientes não fumadores, ex-fumadores e fumadores 
ativos após cirurgia de revascularização do miocárdio.

Material e Métodos: Estudo de coorte retrospectivo, 
incluindo todas as cirurgias de revascularização do mio-
cárdio isoladas entre 2004 e 2013. Foram excluídos os 
pacientes sem informação clínica relativamente ao taba-
gismo (1,1%). O impacto do tabagismo na sobrevida a 
longo prazo foi estudado através das curvas de Kaplan 
Meier e regressão de Cox.
Foram utilizadas regressões logísticas multivariadas 
para quantificar o risco do perfil tabágico dos pacientes 
nas complicações do pós-operatório imediato.

Resultados: Dos 3361 pacientes incluídos, 55,5% 
não fumavam, 25,6% eram ex-fumadores e 18,9% 
fumadores ativos, com médias de idades de 66,2±9,3; 
63,2±9,5 e 56,9±9,3 anos (p<0,001) e mediana de 
EuroSCORE II de 1,62; 1,49 e 1,51, respetivamente. O 
perfil tabágico não se revelou como preditor indepen-
dente de sobrevida a longo prazo, apesar de existir 
uma tendência para aumento de risco dos pacientes 

ex-fumadores e fumadores comparativamente aos não 
fumadores (HR: 1,114 e 1,218, NS). A mortalidade hos-
pitalar ocorreu em 1,3% dos pacientes, correspondendo 
a 1,6% dos não fumadores, 1,6% dos ex-fumadores 
e 0,2% (1 doente) dos fumadores ativos. O tempo de 
internamento, a necessidade de revisão de hemóstase, 
o tempo de ventilação prolongado, a necessidade de 
suporte inotrópico e a prevalência de episódios de fibri-
lação auricular e de alterações cerebrovasculares não 
foram influenciados pelo tabagismo. Pela discrepância 
de idades verificada entre os grupos, analisaram-se os 
pacientes com idade superior à média da coorte (64 
anos), onde o tabagismo ativo se identificou como fator 
preditor independente de mortalidade a longo prazo 
(HR: 1,686 IC95%: 1,090 – 2,609), de necessidade 
de revisão de hemóstase (OR: 2,572, IC95%: 1,024 – 
6,458) e de tempos de internamento superiores (OR: 
1,694, IC95%: 1,134 – 2,529). Já nos pacientes mais 
novos, o tabagismo ativo apenas está associado à fibri-
lação auricular (OR: 1,651 IC95% 1,090 – 2,499).

Conclusões: Aparentemente o perfil tabágico não 
influencia os resultados a curto e longo prazo da cirur-
gia de revascularização do miocárdio da nossa amostra. 
Uma análise mais cuidadosa poderá apontar no sentido 
de pior prognóstico para os fumadores ativos, já que 
quando estudados os fumadores mais velhos, provavel-
mente com maior carga tabágica, o tabagismo revela ser 
preditor independente de pior sobrevida.

O impacto do perfil tabágico nos resultados 
a curto e longo prazo da cirurgia de 
revascularização do miocárdio
Francisca Saraiva¹; Noélia Vilas Boas¹; Mário J. Amorim¹,²; Pedro C. Silva¹; Tânia B. Azevedo¹; 
Rui J. Cerqueira¹,²; Ana C. Pinho-Gomes¹; André P. Lourenço¹,²; Paulo Pinho²; Adelino F. Leite-Moreira¹,²
 1 - Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; 
 2 - Centro Hospitalar São João - Cirurgia Cardiotorácica
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Introdução: O EuroSCORE II é uma ferramenta útil na 
estratificação do risco cirúrgico, sendo a mortalidade 
operatória frequentemente utilizada para avaliar a qua-
lidade da cirurgia cardíaca. No entanto, os resultados a 
longo prazo são também muito importantes e deverão 
ser tidos em conta.

Objectivos: Avaliar a capacidade do EuroSCORE II 
para predizer mortalidade a longo-prazo após cirurgia 
de revascularização do miocárdio.

Material e Métodos: Estudo de coorte retrospetivo 
e longitudinal incluindo os pacientes submetidos a 
cirurgia de revascularização do miocárdio isolada entre 
janeiro de 2004 e dezembro de 2013 com registo de 
EuroSCORE II. O tempo de seguimento médio foi de 5 
anos, máximo de 11. Para além da análise da área sob 
a curva ROC para determinar a capacidade do EuroS-
CORE II na predição de mortalidade global, foram estra-
tificados 4 grupos (quartis do EuroSCORE II: P25 0,99; 
P50 1,51; P75 2,76) comparados através das Curvas de 
Kaplan Meier e regressão multivariada de Cox.

Resultados: Os 3271 pacientes incluídos (idade 63,7 
± 10 anos) apresentaram mediana de EuroSCORE 
II de 1,51 (0,50 – 44,40). A mediana do EuroSCORE 
II dos pacientes com mortalidade hospitalar (1,4%, 

6,84; (0,67 – 40,2)) foi significativamente superior à 
dos pacientes com mortalidade global (13,5%, 2,47 
(0,50 – 42,63); p <0,001). As áreas sob as curvas ROC 
revelaram um bom poder discriminativo do EuroSCORE 
II para mortalidade hospitalar (AUC=0,757, p <0,001) 
e um poder discriminativo ligeiramente inferior para a 
mortalidade global (AUC=0,653, p <0,001). A morta-
lidade hospitalar foi significativamente diferente entre 
quartis (6,5% vs. 6,5% vs. 17,4% vs. 69,6%), assim 
como as curvas Kaplan Meier revelaram uma estima-
tiva de sobrevida cumulativa aos 11 anos distinta de 
82,0%, 79,0%, 68,4% e 50,3% para os quartis 1 a 
4 de EuroSCORE II respetivamente (p <0,001). Após 
ajuste na análise multivariada para as variáveis cirúrgi-
cas (utilização de artérias torácicas internas e utilização 
de circulação extracorporal), os quartis 1 e 2 manti-
nham-se semelhantes quanto à sobrevida e os quartis 3 
e 4 estavam significativamente associados a maior risco 
de mortalidade (HR: 1,828 IC95%, 1,334 – 2,505 e HR: 
3,838 IC95% 2,880 – 5,116, respetivamente).

Conclusões: O EuroSCORE II poderá ser interpretado 
não só para estimar a mortalidade operatória, mas 
também como preditor independente de mortalidade 
a longo prazo nos pacientes submetidos a cirurgia de 
revascularização do miocárdio isolada.

Poder discriminativo do EuroSCORE II nos 
resultados a longo-prazo da cirurgia de 
revascularização do miocárdio
Francisca Saraiva¹; Noélia Vilas Boas¹; Mário J. Amorim¹,²; Pedro C. Silva¹; Tânia B. Azevedo¹; 
Rui J. Cerqueira¹,²; Ana C. Pinho-Gomes¹; André P. Lourenço¹,²; Paulo Pinho²; Adelino F. Leite-Moreira¹,²
 1 - Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; 
 2 - Centro Hospitalar São João - Cirurgia Cardiotorácica
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Introdução: Com a maior longevidade da população, 
assiste-se a um aumento da necessidade de tratamento 
específico da Doença Valvular Aórtica (VAo) grave. 
Associado aos melhores resultados da cirurgia cardíaca 
em geral, constatase a necessidade de reoperar muitos 
doentes com patologia VAo. Atendendo ao surgimento 
das implantações transcateter, e sabendo que uma reo-
peração cardíaca engloba risco acrescido para o doente, 
é importante sabermos quais os resultados da cirurgia 
nesta situação.

Objectivos: Apresentar a experiência e os resultados 
do tratamento cirúrgico de reoperações para substitui-
ção isolada da VAo.

Material e Métodos: Estudo observacional retrospe-
tivo, unicêntrico, incluindo todos os doentes submetidos 
a reoperação cardíaca para cirurgia VAo isolada, de 
Janeiro de 2008 a Março de 2015. Recolheram-se dados 
demográficos e registos cirúrgicos a partir do processo 
clínico e quando necessário foi complementado com 
entrevista telefónica.

Resultados: Identificaram-se 80 procedimentos, dos 
quais 47 em doentes do sexo feminino (58,8%). A 
mediana de idades era de 70 anos (amplitude: 24-83 
anos). Em relação à classe Insuficiência cardíaca da New 
York Heart Association (NYHA) pré-cirurgica a mediana 

era 3. O Euroscore II médio era de 5,89% (amplitude: 
2,01-21,79%) e na maioria dos doentes esta correspon-
deu a uma primeira reoperação (72 doentes). De referir 
que catorze doentes (17,6%) tinham sido submetidos 
a cirurgia de revascularização miocárdio (CABG) na 
cirurgia prévia. A maioria destas cirurgias foi realizada 
de uma forma eletiva (95%), tendo em 44 casos sido 
implantada uma prótese mecânica e nos restantes 36 
uma prótese biológica. Registou-se mortalidade peri-
-operatória em 4 casos (5%), um deles num doente com 
CABG prévia. Como complicações destacam-se: neces-
sidade de implantação de pacemaker definitivo em dois 
casos (2,5%) e ocorrência de AVC também em 2 casos 
(2,5%). A mediana de tempo de internamento pós-
-operatório total foi de 8 dias (amplitude: 4 a 74 dias). A 
taxa de sobrevivência um ano após cirurgia foi de 84% 
(67 doentes).

Conclusões: Existem poucos estudos em doentes 
submetidos a reoperação com cirurgia VAo isolada. No 
nosso caso, apesar de ter uma população bastante hete-
rogénea, podemos afirmar que de uma forma geral, esta 
reoperação é segura (mesmo nos doentes submetidos 
a CABG previamente), tem baixa taxa de complicações 
e bons resultados a médio prazo. Para concluir serão 
estes resultados o termo de comparação para justificar 
as novas terapêuticas transcateter.

Reoperações para substituição Válvular Aórtica – 
Ainda o “Gold standard”?
Rui Pedro Cerejo¹; Rui Rodigues¹; Andreia Gordo¹; Pedro Coelho¹; José Fragata¹
 1 - Centro Hospitalar Lisboa Central - Hospital de Santa Marta

Palavras-chave: Reoperação, Válvula Aórtica
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Introdução: A terapêutica médica da hemorragia no 
pós-operatório da cirurgia cardíaca tem evoluído ao 
longo dos tempos, especialmente com a introdução de 
novos hemoderivados que permitem a abordagem diri-
gida a défices específicos.

Objectivos: Caracterizar o resultado da introdução do 
fibrinogénio no controlo médico da hemorragia pós-
-operatória de cirurgia cardíaca.

Material e Métodos: Todos os doentes transfundidos 
com mais de duas gramas de fibrinogénio (n=136) no 
ano de 2014 e todos os doentes transfundidos com mais 
de 4 unidades de plasma fresco congelado inactivado 
(PFC) (n=236) no ano de 2010 foram identificados.
Foram então seleccionados aleatoriamente 50 casos 
do grupo de doentes transfundidos com fibrinogénio, 
constituindo o grupo de estudo.
O grupo de controlo consistiu nos doentes transfundidos 
com mais de 4 unidades de PFC emparelhados por pro-
pensity score tendo em conta variáveis pré-operatórias.
Identificou-se a hemorragia à 1h, 2h, 4h, 8h e 24h e o 
consumo de outros hemoderivados e de concentrado
eritrocitário nas primeiras 24h.
Utilizaram-se o t-teste e o qui-quadrado com um nível 
de significância de 0,05.

Resultados: O grupo do estudo e grupo controlo 
apresentavam respectivamente: idade 71±9 vs 69±14 
anos, hematócrito 39±5 vs 38±6, antiagregantes 20% 
vs 16%, anticoagulantes 6% em ambos, plaquetas 
199000±84000 vs 203000±69000, TP 14±6 vs 15±7, 

aPTT 34±10 vs 33±23, electivos em 90% em ambos, 
reoperação 14% vs 12%, tempo de CEC 107±61 vs 
100±60. Sem diferenças estatisticamente significativas.
O tipo de procedimento no grupo de estudo e grupo 
controlo foi respectivamente: coronário isolado 32% 
vs 30%, valvular isolado 52% vs 62% e coronário e 
valvular 16% vs 8%.
A hemorragia foi significativamente maior no grupo de 
controlo em todas as horas estudadas (1h:p=0,003; 
2h:p=0,001; 4h:p=0,005; 8h:p=0,008; 24h:p=0,008) 
e não se verificou diferença significativa na reoperação 
por hemorragia (p=0,2). Não se verificou diferença 
significativa nas unidades de plaquetas (p=0,336), no 
concentrado eritrocitário (p=0,07), nem na adminis-
tração de factor VII (p=0,32). No grupo de estudo foi 
efectuada mais terapêutica com concentrado protrom-
bínico (p<0,001).
Apenas nas primeiras duas horas se verifica uma dife-
rença estatisticamente significativa (p=0,004) entre 
os dois grupos quando se compara a hemorragia por 
intervalos de tempo.
Excluindo os doentes reoperados por hemorragia 
as diferenças permanecem, excepto na hemorragia 
às 24 horas que não é significativamente diferente 
(p=0,084).

Conclusões: A introdução da terapêutica com fibri-
nogénio reduziu significativamente a hemorragia no 
período pós-operatório de cirurgia cardíaca, especial-
mente nas primeiras duas horas de pós-operatório. No 
entanto, tal diferença não se repercute redução sig-
nificativa na necessidade de concentrado eritrocitário.

Influência da terapêutica com fibrinogénio no 
controlo médico da hemorragia pós-operatória 
de cirurgia cardíaca
Márcio Madeira¹; Sara Ranchordás¹; Tiago Nolasco¹; Giovana Koukoulis¹; Susana Ribeiro¹; José Neves¹
 1 - Hospital de Santa Cruz, Centro Hospitalar Lisboa Ocidental

Palavras-chave: Hemorragia, Fibrinogénio, Plasma fresco congelado inactivado, Cirurgia Carciaca
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Introdução: O suporte transfusional em cirurgia car-
díaca tem sido associado a uma maior taxa de morbili-
dade e mortalidade em vários estudos.

Objectivos: Este estudo retrospectivo tem como 
objectivos caracterizar os doentes submetidos a cirur-
gia cardíaca com necessidade de suporte transfusional 
e analisar o impacto na morbilidade e na mortalidade 
hospitalar.

Material e Métodos: Análise retrospectiva de 4542 
doentes submetidos a cirurgia cardíaca, nomeadamente 
cirurgia valvular isolada, cirurgia de revascularização do 
miocárdio isolada e com dois ou mais procedimentos 
combinados, num serviço universitário de cirurgia Car-
diotorácica, entre Outubro de 2007 e Maio de 2015, 
com recurso à base de dados do respectivo serviço. 
Os doentes com múltiplas intervenções ou reoperados 
foram excluídos. O EuroSCORE logístico foi utilizado 
como preditor de mortalidade.A amostra foi dividida 
em dois grupos, os doentes com necessidade de suporte 
transfusional (n= 3147) e os doentes não transfundi-
dos (n= 1395).Na análise estatística foram aplicados os 
testes Kolmogorov-Smirnov, Qui-quadrado e o teste não 
paramétrico Mann-Whitney.

Resultados: Dos 4542 doentes, 43,7% foram subme-
tidos a cirurgia valvular isolada, 41,6% a cirurgia de 
revascularização do miocárdio isolada e 14,7% a dois 
ou mais procedimentos combinados. Média de idade 
66,2 ± 12,4 anos; sexo masculino 63,2%; EuroSCORE 

logístico médio de 5,9. A taxa de mortalidade hospitalar 
foi de 2,5%. O grupo de doentes transfundidos perfaz 
69,3% da amostra e os restantes 30,7% não necessita-
ram de suporte transfusional.
As mulheres foram significativamente mais transfundi-
das, assim como os doentes mais idosos (p<0,001). Os
doentes transfundidos apresentaram um EuroSCORE 
logístico significativamente superior aos doentes sem 
necessidade de suporte transfusional (p<0,001). O 
período de tempo de circulação extra-corporal foi sig-
nificativamente superior nos doentes transfundidos 
(p<0,001). No período pós-operatório, os doentes 
transfundidos tiveram significativamente mais compli-
cações respiratórias (p<0,001), renais (p<0,001), bem 
como maior incidência de acidentes vasculares cerebrais 
e coma (p=0,016). Outras complicações como fibrilha-
ção auricular e infecção foram também significativa-
mente superiores no grupo de doentes transfundidos 
(p<0,001 e p=0,004, respectivamente). A necessidade 
de suporte inotrópico por um período superior a 48 
horas no pósoperatório foi significativamente superior 
nos doentes transfundidos (p<0,001), assim como a 
duração de internamento (p<0,001). A mortalidade 
hospitalar foi significativamente superior nos doentes 
transfundidos (p< 0,001).

Conclusões: Os doentes submetidos a cirurgia cardíaca 
com necessidade de suporte transfusional apresentaram 
uma maior incidência de complicações no período pós-
-operatório, assim como uma maior taxa de mortalidade 
hospitalar.

Suporte Transfusional em Cirurgia Cardíaca
Manuela Silva¹; Pedro Coelho¹; Luís Miranda¹; José Fragata¹
 1 - Hospital de Santa Marta, Centro Hospitalar Lisboa Central

Palavras-chave: Suporte transfusional, cirurgia cardíaca
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Introdução: As comunicações interauriculares de tipo 
ostium secumdum (CIAs) isoladas são uma das malfor-
mações cardíacas mais frequentes. O encerramento por 
via percutânea é a “técnica de eleição” quando tecnica-
mente exequível. O encerramento por via minimamente 
invasiva, como alternativa à esternotomia convencio-
nal, tem sido usado de forma crescente para melhorar 
os resultados estéticos de uma cirurgia realizada mais 
frequentemente em jovens e, geralmente, sem outras 
comorbilidades. No nosso centro tem-se recorrido à 
toracotomia antero-lateral direita como via de aborda-
gem minimamente invasiva de eleição na correção de 
CIAs em doentes do sexo feminino. As limitações ao 
método são as malformações associadas e o tamanho 
adequado para uma canulação femoral segura.

Objectivos: Avaliar a experiencia do nosso centro no 
encerramento de CIAs por toracotomia.

Material e Métodos: Foram selecionadas todas as 
doentes submetidas a cirurgia de correção de CIA por 
toracotomia antero-lateral entre 2007 e 2014 no nosso 
centro. Todos os doentes submetidos a abordagem 
por esta via eram do sexo feminino, pesavam mais de 
15 kg e não tinham outras malformações cardíacas 
associadas. A técnica cirúrgica consiste numa correcta 
colocação da incisão submamária (ao nível do apên-
dice xifóide) com cerca de 10 cm e no recurso à canu-
lação arterial a nível femoral. Pode ser realizada com 

clampagem da aorta e uso de cardioplegia (coração 
parado) ou com recurso à fibrilhação ventricular indu-
zida sem clampagem.

Resultados: Foram operados 29 doentes. A maio-
ria dos doentes não tinha qualquer comorbilidade 
associada. O peso mediano dos doentes foi de 32kg 
e a idade mediana de 10 anos, com um mínimo de 
15 kg e 4 anos. Num caso recorreu-se à toracotomia 
esquerda devido a dextrocardia associada. Em 27 casos 
o diagnóstico era CIA tipo ostium secundum, num caso 
aurícula única e 1 casos era CIA tipo sinus venosus. 
O tempo de circulação extra-corporal médio foi de 41 
minutos. Na maioria dos doentes (N=27) a técnica uti-
lizada foi a fibrilhação ventricular. Em cerca de 52% 
dos casos (N=15) o encerramento foi por sutura direta 
e em 43% (N=12) foi usado um patch de pericárdio 
autólogo ou bovino. O tempo médio de internamento 
após a cirurgia foi de 6 dias. O Euroscore II médio foi de
0.7%. Não tivemos mortalidade nem morbilidade 
significativa.

Conclusões: O encerramento de CIAs por acessos 
minimamente invasivos, sobretudo nos doentes do 
sexo feminino, embora tecnicamente mais complexo, 
tem vantagens evidentes para as doentes do ponto de 
vista estético, estando associado a uma baixa mortali-
dade/morbilidade, de acordo com a nossa experiência.

Encerramento de comunicação inter-auricular por 
toracotomia: experiência de um centro
Sara Ranchordás¹; Márcio Madeira¹; Ana Braga¹; Inês Mendes¹; Duarte Saraiva Martins¹; Marta Marques¹;
Miguel Abecasis¹; Rui Anjos¹; José Pedro Neves¹
 1 - Hospital de Santa Cruz, CHLO

Palavras-chave: Comunicação interauricular, toracotomia, cirurgia minimamente invasiva, congénitos
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Introdução: O tratamento dos doentes com estenose 
aórtica severa deve ser a substituição cirúrgica desta. 
As válvulas biológicas stentless tem melhor comporta-
mento hemodinâmico por gerarem gradientes transval-
vulares menores. A implantação de válvulas biológicas 
stentless FreedomSolo(FS) tem sido, no entanto, asso-
ciada a trombocitopenia grave no pós-operatório, não 
estando esta completamente esclarecida.

Objectivos: Avaliar a trombocitopénia associada à 
colocação de próteses aórticas biológicas FS e o seu 
impacto clínico.

Material e Métodos: Análise retrospectiva dos doen-
tes que colocaram próteses aórticas biológicas entre 
Janeiro de 2013 e Setembro de 2015, pelo mesmo cirur-
gião. Excluíram-se doentes submetidos a outros procedi-
mentos valvulares. Comparouse as características iniciais 
e os parâmetros cirúrgicos entre os doentes com prótese 
FS e restantes. Entre as variáveis analisadas incluíram-
-se: sexo, idade, IMC, superfície corporal, número de 
plaquetas iniciais e tempo de circulação extra-corporal. 
Calculou-se e comparou-se a frequência de trombocito-
pénia (plaquetas<150,000/μl) e trombocitopénia grave 
(plaquetas<50,000/μl) 48 horas pós-cirurgia em ambos 
os grupos. Comparou-se ainda a mediana do número de 
plaquetas nos dois grupos de doentes no dia da cirurgia 
e nos dias 1, 2, 3 e 4 pós-cirurgia e ainda o consumo 
de hemoderivados por ambos os grupos, bem como a 
hemorragia nas primeiras 8h.

Resultados: Dos 105 doentes submetidos a substitui-
ção da válvula aórtica excluíram-se 13 por terem reali-
zado outros procedimentos valvulares. Dos 92 doentes 
submetidos a colocação exclusiva de prótese aórtica 
biológica, 51,1% eram do sexo masculino, com idade 
média de 76,5 anos±9,2. Comparando os doentes com 
próteses FS (n=20) versus os restantes (n=72) verificou-
-se não haver diferenças estatisticamente significativas 
quanto à idade, sexo, IMC, superfície corporal, número 
de plaquetas iniciais e tempo de circulação-extra-corpo-
ral. Às 48 horas póscirurgia, a frequência de tromboci-
topenia não foi estatisticamente diferente entre ambos 
os grupos (100% no grupo FS e 93% no grupo con-
trolo; p=0,582), mas a trombocitopenia grave foi mais 
frequente no grupo FS do que no grupo controlo (30% 
e 11%, respectivamente; p=0,048). Não houve diferen-
ças estatisticamente significativas entre a mediana do 
número de plaquetas no grupo FS e grupo controlo no 
dia da cirurgia. No entanto, nos dias 1, 2, 3 e 4 pós-
-cirurgia o grupo FS teve valores medianos do número 
de plaquetas estatisticamente inferiores (p<0,05) aos 
do grupo controlo. A hemorragia nas primeiras 8h e 
o consumo de hemoderivados não tiveram diferenças 
estatisticamente significativas.

Conclusões: As próteses aórticas biológicas Freedom-
Solo associam-se a trombocitopénias graves e estatis-
ticamente superiores a outras válvulas biológicas sem 
repercussão no grau de hemorragia associado. O signifi-
cado clínico está ainda em investigação.

Trombocitopénia associada à implantação de 
prótese biológica Freedom Solo
Ana Braga¹; Joaquim Varandas¹; Luis Baptista¹; Miguel Abecasis¹; Jose Pedro Neves¹
 1 - Hospital de Santa Cruz

Palavras-chave: Trombocitopénia, valvula aórtica, freedom solo
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Introdução: Os aneurismas e pseudo-aneurismas ven-
triculares esquerdos são entidades relacionadas com 
complicações de eventos isquémicos do miocárdio, asso-
ciadas a elevadas taxas de morbi-mortalidade. Aneu-
rismas assintomáticos podem ser tratados conservado-
ramente, enquanto doentes com arritmias ventriculares 
refractárias e/ou insuficiência cardíaca devem ser consi-
derados para cirurgia. Os pseudo-aneurismas têm uma 
probabilidade de ruptura de 30-45% sob tratamento 
médico, sendo quase sempre propostos para cirurgia.

Resultados: Apresentamos o caso clínico de uma 
doente de 70 anos, com antecedentes pessoais de EAM 
há 5 anos por oclusão da porção terminal da artéria 
descendente anterior, complicado de aneurisma apical, 
em vigilância desde então. Trazida ao serviço de urgên-
cia por novo síndrome coronário agudo sem supra-ST, 
tendo o cateterismo cardíaco revelado oclusão da des-
cendente posterior no 1/3 distal e um aneurisma apical 
de dimensões aumentadas em relação ao conhecido. O 
ecocardiograma transtorácico revelou dilatação aneu-
rismática do ápex e acinésia antero-septal e da metade 
distal da parede inferior. A angio-tomografia compu-
torizada sugeriu a presença de pseudo-aneurisma por 
não ser perceptível a presença de miocárdio a rodear o 
saco aneurismático; dimensões de 47mm de diâmetro 
máximo e 32mm de diâmetro do colo.
A doente foi submetida a esternotomia mediana. O 

ecocardiograma transesofágico (ETE) pré-operatório 
permitiu excluir a presença de trombos. Após heparini-
zação e canulação, a doente foi colocada em circulação 
extracorporal em normotermia para identificação do 
miocárdio discinético com o coração a contrair (vídeo). 
Após clampagem da aorta e cardioplegia anterógrada, 
a ventriculotomia vertical foi realizada sobre a parede 
do aneurisma. A cavidade ventricular foi cuidadosa-
mente inspecionada com recurso a um vídeo-toracos-
cópio de 5mm de forma a confirmar a ausência de 
trombos e a identificar a fronteira entre a cicatriz e o 
tecido viável. Na base do aneurisma foi passada uma 
sutura circular com polipropeleno 2-0 (Fontan stich), 
apertada de forma a restaurar a geometria da cavidade 
ventricular, evitando a necessidade de um patch como 
descrito por Dor. A parede ventricular foi encerrada 
com pontos em U apoiados em teflon e reforçada com 
uma sutura contínua. O ETE pós operatório re-avaliou 
a função ventricular esquerda e mitral, confirmando a 
exclusão adequada do aneurisma.

Conclusões: A monitorização intra-operatória dos 
procedimentos de correção do aneurisma é mandatária, 
sendo o ETE o gold-standard, particularmente impor-
tante na avaliação do volume venticular tele-diastólico. 
Contudo, durante a ventriculotomia, a vídeo-cardiosco-
pia poderá ser uma mais valia na identificação da base 
do verdadeiro aneurisma.

Plastia Circular Endoventricular – O papel da 
vídeo-cardioscopia na identificação dos limites 
do aneurisma apical (vídeo)
Diogo Rijo¹; Miguel Guerra¹; Daniel Martins¹; Sara Costa¹; Luís Vouga¹
 1 - Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

Palavras-chave: Cirurgia cardíaca, Video-cardioscopia, Aneurisma ventricular apical
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Introdução: Acompanhando o desenvolvimento das 
técnicas em todas as áreas cirúrgicas, também a Cirurgia 
Torácica evoluiu para uma abordagem cada vez menos 
invasiva em procedimentos de crescente complexidade. 
Desde a década de 90 que a videotoracoscopia é a via 
de abordagem preferencial da patologia torácica pulmo-
nar e do mediastino.
Actualmente, de acordo com registo da Base de Dados 
da ESTS, esta é a abordagem escolhida em cerca de 50% 
das lobectomias. A lobectomia por videotoracoscopia 
(VATS) preconiza a realização do procedimento cirúrgico 
com visualização exclusiva por vídeo e sem utilização 
de afastador de costelas, equivalente do ponto de vista 
oncológico à cirurgia convencional no caso de patologia 
neoplásica. A selecção dos casos para videolobectomia 
deve incluir um planeamento cuidado e respeitar as indi-
cações definidas no estado da arte: CPNPC em estadio 
inicial – IA e IB, tumores <5cm e doença benigna.

Objectivos: Revisão dos casos de doentes submetidos 
a lobectomia ou bilobectomia videotoracoscópica no 
Serviço de Cirurgia Torácica, caracterização da popula-
ção, da técnica e dos resultados cirúrgicos.

Material e Métodos: Análise retrospectiva dos dados 
clínicos de 49 doentes submetidos a lobectomia e bilo-
bectomia VATS no período de Janeiro de 2012 a Outubro 
de 2015. Foram considerados todos os procedimentos 

realizados sob videotoracoscopia sem o recurso a afas-
tador de costelas. Caracterização da população relativa-
mente a variáveis
demográficas e de diagnóstico, e das variáveis cirúrgi-
cas, nomeadamente, taxa de conversão e complicações.

Resultados: A população era maioritariamente do 
género masculino (55.1%), com idade média de 56.78 
anos (min. 21, máx. 78) e 79.6% apresentavam comor-
bilidades. Cerca de 87.8% tinham diagnóstico de 
doença neoplásica. Das 571 ressecções pulmonares 
major realizadas no período do estudo, 49 foram efec-
tuadas por videotoracoscopia, das quais 44 realizadas 
nos últimos 2 anos. Todos os procedimentos realizados 
por neoplasia incluíram linfadenectomia mediastínica 
sistemática. O tempo médio de cirurgia foi de 191 min. 
A taxa de conversão foi de 7.5%. A demora média de 
internamento foi de 8.5 dias (min. 3, máx. 24) com 
morbilidade e mortalidade aos 30 dias de 22.4% e 0%, 
respectivamente.

Conclusões: Apontamos na nossa experiência taxas de 
conversão e complicações ainda elevadas por compara-
ção com séries de centros de referência, e demora média 
de internamento sobreponível. Os resultados revelam-se 
encorajadores já que os desvios observados nos indica-
dores mostram tendência a convergir com os valores de 
referência da literatura.

Lobectomia por videotoracoscopia: Experiência 
inicial de um Serviço de Cirurgia Torácica
Rita Barata¹; Magda Alvoeiro¹; Carolina Torres¹; Telma Calado¹; Cristina Rodrigues¹; Paulo Calvinho¹;
Francisco Félix¹
 1 - Serviço de Cirurgia Torácica, Centro Hospitalar de Lisboa Norte

Palavras-chave: Lobectomia; videotoracoscopia
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Introdução: Laceration of the membranous part of 
the tracheo-bronchial tree is a rare complication that 
can occur after single lumen intubation, double-lumen 
intubation, bronchoscopy and percutaneous and surgi-
cal tracheotomy. Its importance derives from the high 
associated morbidity and mortality. Diagnosis is based 
on a high clinical suspicion, thanks to the appearance 
of clinical signs and symptoms that, although not spe-
cific, are highly suggestive - subcutaneous emphysema, 
respiratory insufficiency, pneumothorax, and hemoptysis. 
Diagnostic confirmation is made by bronchoscopy, which 
will reveal the size and site of the lesion. Smaller tears are 
often better managed with a conservative treatment. Lar-
ger ruptures, especially when associated with important
manifestations, need an early surgical repair.

Material e Métodos: In the last 5 years, six patients 
with a posterior tracheal wall laceration, related to endo-
tracheal intubation (4), bronchoscopy (1) or tracheotomy 
(1), underwent surgical procedure in our institution. All 
patients had surgical repair of the tear performed within 
12-24 hours of the intubation. All tracheal tears were 
repaired with a running suture through a small cervical 
collar incision and longitudinal tracheotomy as firstly des-
cribed by Angelillo-Mackinlay in 1995: Once the anterior 

tracheal wall was reached, it was incised longitudinally 
along the midline in exact correspondence to the injury as 
assessed by fiberoptic bronchoscopic guide. Tracheotomy 
edges were retracted laterally, and, while the orotracheal 
tube was withdrawn, a second sterile endotracheal tube 
was inserted into the distal airway through the tracheal 
incision, across the operating field, allowing us to easily 
alternate suturing and ventilation. Once the laceration 
was repaired, the anesthesiologist advanced the original 
orotracheal tube beyond the suture, and the longitudinal 
tracheotomy was closed. All surgical procedures were 
effective and lasted less than 2 hours. Endoscopic follow-
-up showed a perfect repair of the tear without signs of 
tracheal stenosis.

Conclusões: Tracheal surgery remains a challenge for 
the thoracic surgeon. We believe that this is a minimally 
invasive technique, very quick and easy to perform, which 
allows the surgeon to achieve excellent results and to 
avoid lateral and subsequent posterior dissection of the 
trachea, with the consequential exposure of the recurrent
laryngeal nerve to the risk of being injured. The selection 
of patients, adequate planning and timing, as well as a 
careful follow-up and a close multidisciplinary coopera-
tion are essential for achieving the best outcomes.

Cervicotomy and longitudinal tracheotomy 
to repair distal membranous tracheal laceration: 
our experience and surgical technique (video)
Paulo Neves¹; Miguel Guerra¹; Pedro Fernandes¹; José Miranda¹
 1 - Cirurgia Cardiotorácica, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia / Espinho, E.P.E.

Palavras-chave: Trachea, laceration, surgery, thoracic
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Introdução: Desde a primeira metastesectomia pul-
monar, realizada em Praga, em 1927, que a cirurgia 
da metástase pulmonar foi incluída, de forma genera-
lizada, na área de actuação da Cirurgia Torácica. No 
entanto, continua a suscitar polémica, debatendo-se 
actualmente as indicações para cirurgia menos conser-
vadora, bem como mais abrangente para diversos tipos 
de tumores primitivos.

Objectivos: Exposição de um caso de metastização 
pulmonar de um tumor raro, primitivo dos anexos cutâ-
neos - cuja apresentação como massa pulmonar não é 
conhecida - e que motivou uma abordagem cirúrgica 
complexa.

Material e Métodos: Doente do sexo feminino, 61 
anos, com história de tumefacção axilar de rápida 
evolução, cuja biópsia foi compatível com metástase 
de carcinoma da mama. Porém, este diagnóstico foi 
clinicamente excluído e as lâminas foram revistas. O 
resultado definitivo foi de adenocarcinoma de células 
apócrinas, um tumor raro dos anexos cutâneos.
Na tomografia de tórax foi identificada uma massa pul-
monar de 5.1 por 6.1 cm, com envolvimento do brôn-
quio lobar superior direito. Esta massa foi biopsada e 
revelou tratar-se de uma metástase da lesão cutânea, 
comprovada como única por PET. Após seis ciclos de 

quimioterapia, com redução tumoral, optou-se pela 
abordagem cirúrgica, uma vez que a broncofibroscopia 
de reavaliação oferecia alta probabilidade de realização 
de um procedimento broncoplástico.

Resultados: Realizou-se a lobectomia superior direita 
com broncoplastia e esvaziamento ganglionar medias-
tínico, sem complicações. Onze meses após a cirurgia, 
foi submetida a adrenalectomia esquerda por metás-
tase, com invasão extra-capsular. Aos 21 meses, foi re-
-operada por se ter identificado progressão nesta loca, 
não sendo possível a ressecção completa e por isso sub-
metida posteriormente a radioterapia. Aos 41 meses 
após o diagnóstico documentou-se lesão de novo no 
músculo grande dentado, à esquerda (contralateral à 
toracotomia), tendo realizado radioterapia. Encontra-
-se actualmente (aos 46 meses) sob quimioterapia por 
mau controlo da lesão da parede torácica e da loca de 
supra-adrenalectomia. Não existe evidência de recidiva 
intra-torácica.

Conclusões: O tumor de células apócrinas é extre-
mamente raro. A indicação cirúrgica nesta situação 
baseou-se no facto de se tratar de uma oligometástase 
e da convicção de ser possível oferecer uma cirurgia 
conservadora.

Broncoplastia num Caso de Metástase Pulmonar 
de Adenocarcionoma de Células Apócrinas
Carolina Torres¹; Cristina Rodrigues¹; Sandra Bento²; António Estrela²; Telma Calado¹; Magda Alvoeiro¹;
Rita Barata¹; Francisco Félix¹
 1 - Hospital Pulido Valente; 
 2 - Hospital de Santarém

Palavras-chave: Broncoplastia, oligometástase, anexos cutâneos
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Introdução: Em contexto de bronquiectasias a ocor-
rência de pneumonia necrotizante é uma complicação 
frequente, por vezes com necessidade de tratamento 
cirúrgico, incluindo ressecção pulmonar mais ou menos 
extensa de todo o parênquima envolvido. Esta entidade 
clínica tem por vezes carácter recidivante, com destruição 
do tecido pulmonar e é frequentemente complicado de 
empiema pleural, por vezes com fístula bronco-pleural 
(FBP), que impõe a adaptação da técnica cirúrgica para 
obliteração da loca pleural residual.

Objectivos: Apresentação do caso clínico de um doente 
com FBP pós lobectomia por pneumonia necrotizante 
com resolução cirúrgica difícil.

Resultados: Apresentamos um doente de 40 anos, do 
sexo masculino, com antecedentes de bronquiectasias e 
história de múltiplos episódios de infecção respiratória 
grave, referenciado ao serviço de Cirurgia Torácica por 
abcesso do lobo inferior direito (pós-pneumonia necro-
tizante). O doente foi submetido a lobectomia inferior 
direita que confirmou o diagnóstico e excluiu a presença 
de neoplasia no parênquima ressecado. Cerca de 8 meses 
depois surge novo quadro de infecção respiratória grave, 

com diagnóstico de abcesso do lobo médio e empiema 
com suspeita de fístula bronco-pleural. Por este motivo o 
doente é submetido a lobectomia média, descorticação 
do restante parênquima e pleurectomia do andar infe-
rior do hemitórax direito. O período pós-operatório foi 
complicado de quadro de expectoração hemoptóica ao 
21º dia. A broncofibroscopia permitiu o diagnóstico de 
fístula bronco-pleural com partida no côto de lobectomia 
média. Neste contexto o doente é então submetido a lim-
peza cirúrgica da loca residual e realizada mioplastia com 
músculo grande dentado. O pós-operatório decorreu sem 
intercorrências, observando-se boa cicatrização do côto 
brônquico com encerramento da fístula, esterilização e 
obliteração da loca pleural.

Conclusões: A pneumonia necrotizante associada a 
empiema é um situação potencialmente grave e de difícil 
tratamento em particular quando complicada de fístula 
bronco-pleural. A terapêutica eficaz destes casos assenta 
no encerramento da fístula, proteção do côto brônquico, 
esterilização da loca e obliteração do espaço pleural. Os
autores descrevem um caso de utilização da técnica de 
mioplastia com músculo grande dentado para resolução
da loca pleural associada a fístula brônquica.

Mioplastia com músculo grande dentado – 
Um caso de pneumonia necrotizante complicada 
de empiema com fístula brônquica
Ana Braga¹; Telma Calado²; Carolina Torres²; Magda Alvoeiro²; Rita Barata²; Cristina Rodrigues²; Francisco Felix² 
 1 - Hospital de Santa Cruz; 
 2 - Hospital Pulido Valente

Palavras-chave: Mioplastia, fistula brônquica
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Introdução: A abordagem minimamente invasiva por 
toracoscopia (VATS) das lesões do mediastino anterior 
é cada vez mais frequente, devendo ser realizada sem-
pre que possível, especialmente em lesões até 4cm e 
com características radiológicas de benignidade.
Porém, lesões de maiores dimensões podem igualmente 
ser abordadas por VATS, particularmente se apresen-
tarem componente quístico, sendo a sua excisão mais 
simples com utilização intra-operatória de CO2.

Objectivos: Descrevemos o caso de uma doente de 65 
anos sem antecedentes relevantes, que, após achado 
em mamografia realizou RM que revelou uma massa 
gigante do mediastino anterior com 16x6,5 cm, hetero-
génea, de predomínio quístico, com procidência impor-
tante para ambas as cavidades pleurais, condicionando 
atelectasia pulmonar. Este estudo foi complementado 
por TC tórax confirmando o contacto da massa com 
a aorta ascendente e artéria pulmonar, situando-se a 
sua margem superior em contacto com o tronco venoso 
braquiocefálico, mas com bons planos de clivagem. Foi 
colocada a hipótese diagnóstica de timoma vs teratoma 
quístico.

Resultados: Foi então proposta excisão da lesão por 
VATS bilateral.
Iniciou-se a cirurgia pelo hemitoráx direito utilizando 2 
portas de 5mm e 1 porta de 10,5mm e utilizando insu-
flação com CO2. Identificou-se volumosa lesão medias-
tínica ante-frénica e procedeu-se à sua dissecção com 

pinça de energia e dissecção romba na zona de ade-
rência ao nervo frénico. Continuou-se a dissecção do 
seu prolongamento pelo mediastino anterior até à cavi-
dade pleural esquerda, fazendo a separação do tronco 
venoso braquiocefálico.
De seguida, novamente com a mesma técnica, mas 
à esquerda, procedeu-se à dissecção do componente 
esquerdo do quisto, também volumoso e sua mobiliza-
ção para o hemitórax direito.
Finalmente, novamente pela direita, procedeu-se à 
aspiração do conteúdo da lesão e remoção da peça, 
com saco de peças, pela porta de 10,5mm.
Foram colocadas 2 drenagens “Blake” 24F, com intro-
dução de ambas pelo hemitórax direito, mas colocando 
a extremidade de uma delas na base do hemitórax 
esquerdo, passando através do mediastino anterior.
A cirurgia e o período pós-operatório não tiveram com-
plicações. As drenagens foram removidas ao 2º dia e a
doente teve alta ao 3º dia pós-operatório.
A avaliação histológica revelou tratar-se de uma lesão 
multiquistica, com nódulo de 3,5cm e com locas com 
diferentes epitélios, tecido pancreático maduro e sem 
displasias, compatível com teratoma quistico maduro.

Conclusões: Pretendemos demostrar que, desde que 
realizada por equipas experientes, as lesões quísticas 
volumosas do mediastino anterior podem ser excisadas 
por abordagem minimamente invasiva, com segurança, 
menor morbilidade e melhor resultado estético, quando 
comparadas com a abordagem clássica.

Excisão por VATS de teratoma quístico 
gigante do mediastino
João Eurico Reis¹; João Santos Silva¹; Fernando Palma Martelo¹
 1 - Hospital da Luz

Palavras-chave: Teratoma gigante do mediastino, VATS, video
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Introdução: Os Liposarcomas são tumores mesenqui-
matosos, normalmente encontrados nos membros ou 
no retroperitoneu.
Os Liposarcomas intratorácicos são muito raros com 
poucos casos descritos na literatura.

Objectivos: Descrevemos o caso de um jovem de 20 
anos, aparentemente saudável, sem antecedentes rele-
vantes, que iniciou queixas de dispneia para esforços 
progressivamente menores.

Resultados: Fez Rx tórax, depois complementado com 
TC tórax que mostrou uma massa pleural esquerda 
gigante de 20,5x14x12,5cm, com atelectasia quase 
completa do pulmão e com derrame pleural moderado 
associado. A lesão era heterogénea, bem capsulada, 
com tecido adiposo intra-tumoral.
Foi então proposta excisão da lesão. Por toracotomia 
esquerda extensa procedeu-se a excisão da massa que 

era bem capsulada mas apresentava aderências signifi-
cativas à aorta descendente, à parede torácica posterior 
e ao mediastino.
A cirurgia e o período pós operatório decorreram sem 
complicações. O Rx pós-operatório imediato mostrou 
expansão pulmonar completa e o doente teve alta ao 
6º dia.
A avaliação histológica mostrou tratar-se de um lipo-
sarcoma mixoide (positivo para S100 e vimentina com 
um Ki67 baixo). Media 23x15x11cm e pesava 1.856Kg.
O doente foi submetido a radioterapia adjuvante e tem 
neste momento dois anos de follow-up, encontrando-
-se assintomático e sem sinais de recidiva.

Conclusões: Os Liposarcomas apesar de raros surgem 
como diagnóstico diferencial de entre os tumores pleu-
rais. A sua excisão completa seguida de radioterapia é 
a abordagem normalmente adoptada.

Massa pleural gigante num jovem adulto – 
Liposarcoma Mixoide
João Eurico Reis¹; João Santos Silva¹; Ana Rita Costa¹; Pedro Baptista¹; Ivan Bravio¹; Fernando Martelo² 
 1 - Hospital de Santa Marta - CHLC; 
 2 - Hospital da Luz

Palavras-chave: Liposarcoma Pleural, tumores raros da pleura, cirurgia torácica
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Introdução: A eventração diafragmática consiste na 
elevação permanente de um hemidiafragma sem defei-
tos de continuidade, em que o músculo diafragmático é, 
progressivamente, substituído por tecido fibroelástico, 
levando a que uma porção do diafragma se torne fina e 
maleável. Pode ser congénita ou adquirida. A incidência 
exata dos casos adquiridos não é conhecida, provavel-
mente por existirem muitos casos subdiagnosticados. As 
causas mais frequentes dos casos adquiridos são malig-
nidade, trauma, doenças neuromusculares e iatrogenia. 
A eventração raramente é sintomática, mas pode estar 
associada a dispneia, cansaço precoce, dor torácica, 
enfartamento precoce e dispepsia. O diagnóstico é geral-
mente feito através da presença de uma zona localizada 
de elevação da cúpula diafragmática na radiografia de 
tórax, requerendo sempre confirmação por tomografia 
computorizada (TC) para diagnóstico diferencial com a 
hérnia diafragmática e para diagnóstico etiológico. A 
cirurgia tem indicação exclusiva nos doentes sintomá-
ticos, sendo a plicatura radiária diafragmática a técnica 
usada para o tratamento cirúrgico desta patologia.

Resultados: Apresentamos dois casos de eventração 
diafragmática submetidos a plicatura com sucesso 
num hospital secundário. Ambos os doentes eram do 
sexo masculino. O doente 1 tinha 65 anos e o doente 
2 tinha 69.
Relativamente aos antecedentes pessoais, o doente 
1 tinha hipertensão arterial, dislipidemia e era 
ex-fumador.

Tinha história de vários acidentes de viação o último 
em 2006 com capotamento. O doente 2 apresentava 
história de obesidade, cardiopatia não dilatada com 
implantação de CDI por FV primaria (fração de ejeção 
de 38%), doença coronária, HTA, dislipidémia e depres-
são. Sofrera um acidente de bicicleta com politrauma-
tismo e internamento prolongado no ano anterior. 
Apresentaram-se ambos com sintomatologia de disp-
neia para pequenos esforços, sintomas gastrointesti-
nais (enfartamento pós prandial precoce) e elevação da 
hemicúpula diafragmática esquerda na radiografia de 
tórax. Os doentes foram submetidos a TC torácico para 
confirmação diagnóstica e exclusão de malignidade. 
Ambos foram submetidos a um programa de reabilita-
ção respiratória pré-operatória. O doente 1 apresentava 
também episódios recorrentes de dor torácica autolimi-
tados sem outra causa aparente, tendo sido detetada a 
eventração durante a avaliação diagnóstica de um des-
ses episódios. Foram ambos submetidos a cirurgia de 
plicatura diaframática por toracotomia lateral esquerda 
com bom resultado clínico e imagiológico. Não houve 
mortalidade pós operatória. O doente 2 apresentou 
edema de re-expansão pulmonar/hemorragia alveolar 
no fim da cirurgia, sem que isso tenha comprometido a 
extubação no bloco operatório.

Conclusões: A plicatura diafragmática deve ser consi-
derada mais frequentemente para casos de eventração 
sintomática, uma vez que os resultados mostram bons 
resultados clínicos sem morbilidade significativa.

Eventração diafragmática: dois casos num 
hospital secundário
Sara Ranchordás¹; Paulo Calvinho²,³; Rita Roque²; Luís Féria²; Rui Maio²
 1 - Hospital Santa Cruz, CHLO; 
 2 -  Hospital Beatriz Ângelo; 
 3 -  Hospital Santa Marta, CHLC

Palavras-chave: Eventração diafragmática, plicatura diafragmática

Notas
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Introdução: The recent interest in minimal access sur-
gery throughout all surgical disciplines is based upon 
the theory that smaller surgical incisions lead to less 
postoperative pain, shorter hospitalization and faster 
functional recovery. The minimally invasive partial 
sternotomy “J” incision can be used for most isolated 
mitral valves, tricuspid valves, aortic valves, atrial sep-
tal defects, maze procedures, aortic repairs, and aortic 
valve reoperations. This study has been conceived to 
retrospectively compare two groups of patients who 
underwent isolated aortic valve replacement using the 
full vs partial sternotomy between March 2014 and 
October 2015.

Resultados: In Group A 25 patients (mean age 67±11 
years range 43 - 85; 14 male) underwent isolated aor-
tic valve replacement through a partial upper median 
sternotomy. Group B was composed by 50 patients 
(mean age 73±5 years range 64 - 88; 31 male) who 
underwent the same operation through a conventional 
full sternotomy.
Procedures were performed with central cannulation, 
and antegrade/retrograde blood cardioplegia. For both
groups we recorded the ECC and ischaemic times, 

postoperative intubation time, total postoperative 
bleeding, intensive care unit length of stay and total 
hospitalisation time. Major and minor complications 
were reported.
There was one death in group B. No differences were 
found in aortic occlusion time, mediastinal drainage, 
transfusion incidence, narcotic requirement, length of 
stay, or cost. No mediastinal/wound infection develo-
ped in any patient in Group A. Adjunctive statistical 
evidenced the absence of learning curve. Mortality 
and other complications failed to reveal any significant 
difference between the two groups.

Conclusões: In our experience, partial upper median 
sternotomy does not increase surgical risks but failed 
to demonstrate clear advantages. Aortic valve replace-
ment can be performed through a partial sternotomy 
with results comparable to full sternotomy. The partial 
sternotomy offers a cosmetic benefit, but does not sig-
nificantly reduce postoperative pain, length of stay, or 
cost. In our opinion, this supports the conviction that 
this approach can be proposed to selected patients, to 
obtain a better cosmethical result for the same given 
risk.

Aortic valve replacement through J-shaped partial 
upper sternotomy and central cannulation – 
our initial experience
Sara Costa¹; Daniel Martins¹; Miguel Guerra¹; Rodolfo Perreira¹; Diogo Rijo¹; Luís Vouga¹ 
 1 - Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho

Palavras-chave: Aortic valve replacemen, J-shaped partial upper sternotomy, central cannulation

Notas



Posters Cirurgia Cardiotorácica

 59 58

P-17

Introdução: As transfusões sanguíneas acarretam ris-
cos para os doentes. Até há poucos anos a utilização 
de hemoderivados em cirurgia cardíaca era bastante 
significativa e estava associada a elevadas taxas de 
morbilidade e mortalidade.
Face às complicações inerentes às técnicas transfusio-
nais, vários centros têm implementado métodos como a
ultrafiltração, ultrafiltração modificada e a recuperação 
celular (Cell Saver).
As necessidades e perdas sanguíneas inerentes aos pro-
cedimentos cirúrgicos não são constantes. Deste modo,
será que se justifica a utilização destas técnicas em 
todos os doentes?

Objectivos: Identificação dos doentes que beneficiam 
do uso de Cell Saver em cirurgia cardíaca.

Material e Métodos: Após contabilização das unida-
des de sangue administradas no nosso serviço durante 
um ano (1.31 U sangue/doente), procedemos à reco-
lha da amostra obedecendo a critérios de inclusão e 
exclusão.
Foram incluídos na nossa amostra todos os doentes 
(N=107) submetidos a circulação extracorporal (CEC) 
com administração de duas ou mais unidades de san-
gue e excluídos os doentes submetidos a cirurgia de 
revascularização miocárdica isolada.
De seguida procedeu-se a uma seleção de doentes 
para utilização de Cell Saver, sendo analisado o seu 
benefício.

Resultados: Após obedecer aos critérios de inclusão 
e exclusão, verificámos que nos 107 doentes admitidos 
para análise se administraram 2.32± 0.77U sangue.
Os procedimentos cirúrgicos em que se administrou 
maior quantidade de sangue foram as cirurgias emer-
gentes (N=10; 3.2± 1.87U sangue), reoperações 
(N=18; 2.67±0.78U sangue), endocardites (N=3; 
2.67±0.58U sangue) e transplantes cardíacos (N=6; 
2.33±0.52U sangue).
Com base nos resultados obtidos, iniciamos o uso de 
Cell Saver predominantemente nestes procedimentos
cirúrgicos (N=48).
Verificámos que o volume de hemácias obtido nas 
reoperações (N=21) foi de 1819.76±974.39 ml, nos 
transplantes cardíacos (N=6) foi de 2059.67±1085.57 
ml e nas cirurgias emergentes (N=15) foi de 
2776.07±1895.37 ml.

Conclusões: O Cell Saver é uma técnica segura que 
permite reduzir eficazmente as transfusões sanguíneas. 
Apesar da sua utilização não ser justificada por rotina, 
é notório que em certos grupos de pacientes o seu uso 
é bastante benéfico.
Atendendo a que uma unidade de sangue possui 
aproximadamente 300 ml, verificámos que o uso de 
Cell Saver é largamente recomendado nos grupos de 
doentes estudados, sobretudo nas cirurgias emergen-
tes como por exemplo no tratamento da dissecção da 
aorta.

Utilização de Cell Saver em cirurgia cardíaca
Vítor Mendes¹; António Ribeiro¹; Sofia Santos¹; Catarina Lopes¹; Cátia Sá¹; Mariline Santos¹; 
Manuel Antunes¹
 1 - Centro de Cirurgia Cardiotorácica - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Palavras-chave: Cell Saver, Cirurgia Cardíaca, Transfusões Sanguíneas
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Introdução: As complicações das feridas operató-
rias, após esternotomia mediana, podem variar desde 
a simples deiscência cutânea até à mediastinite com 
necessidade de re-esternotomia, representando quase 
20% das complicações e envolvendo custos elevados e 
internamentos prolongados. Este tipo de complicações 
é mais frequente em obesos ou em doentes com múlti-
plas comorbilidades. A Terapia de Pressão Negativa de 
Ferida (TPNF) foi um conceito inicialmente introduzido 
para o tratamento de feridas abertas, mas recente-
mente tem sido utilizada em feridas fechadas com fins 
profiláticos, em doentes de elevado risco.

Resultados: No nosso serviço foi utilizada TPNF de 
forma preventiva em 28 doentes entre Outubro/14 e 
Setembro/15, num universo de 835 doentes subme-
tidos a esternotomia mediana. Nesse período, a taxa 
de complicações relacionadas com a ferida operatória 
foi de 9%. A idade média foi de 66 anos e 54% eram 
do sexo feminino. A prevalência dos principais facto-
res de risco foi: hipertensão arterial (64%), diabetes 
(43%), dislipidemia (54%), índice de massa corporal 
>35 (58%), disfunção hepática ou renal (25%), corti-
coterapia (14%), tabagismo (25%), alcoolismo (11%), 
doença pulmonar obstrutiva crónica (18%), fração de 
ejeção <50% (32%), doença arterial periférica (11%) e 
doença coronária de 3 vasos (18%). Os doentes foram 
submetidos a revascularização coronária com mamária 

interna esquerda (n=6) ou dupla mamária (n=6) ou a 
cirurgia de uma válvula (n=12), dupla válvula (n=2) ou 
correção de dissecção da aorta (2). A cirurgia foi eletiva 
em 18, urgente em 8 e emergente em 2 doentes.
O motivo para se optar por TPNF preventiva (PICO 
72%, Renasys 21%, Renasys/PICO 7%) foi: necessi-
dade de revisão de hemostase (n=10), mediastinite/
infecção (n=6), esterno aberto >24h (n=2) e mais de 
10pontos na escala de risco de Fowler (n=10). A média 
do tempo de utilização da TPNF foi de 15 dias e follow-
-up de 6 semanas. A taxa de cicatrização completa 
foi de 93%, registando-se as seguintes complicações: 
deiscência da ferida devido a hematoma (1) e devido a 
arame esterno laxo (1). Nenhum destes doentes neces-
sitou de ser reintervencionado.
Vinte doentes puderam ter alta clínica a realizar TPNF 
em ambulatório.

Conclusões: A TPNF preventiva em incisão cirúrgica 
fechada tem mostrado reduzir o risco de infeção, deis-
cência e seroma da ferida operatória, incluindo após 
esternotomia mediana para cirurgia cardíaca. Contudo, 
serão necessários estudos randomizados para clarificar 
o verdadeiro benefício da TPNF na cirurgia cardiotorá-
cica, que segundo a experiência dos autores parece ter 
um custo/benefício muito promissor devido aos exce-
lentes resultados. Um novo protocolo será implemen-
tado no serviço.

Terapia de pressão negativa de ferida incisional 
fechada preventiva – resultados terapêuticos e
cosméticos
Diogo Rijo¹; Miguel Guerra¹; Daniel Martins¹; Sara Costa¹; Fátima Neves¹; Luís Vouga¹ 
 1 - Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho

Palavras-chave: Terapia pressão negativa ferida, Complicações ferida cirúrgica, Penso vacuoterapia, Prevenção em 
cirurgia cardíaca
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Introdução: Acute type A aortic dissection (AADA) 
presents a formidable challenge for the cardiac sur-
geon, although remarkable improvements have been 
achieved in diagnosis, surgical techniques and periope-
rative management.
AADA is still associated with high in-hospital mortality. 
We investigated our experience with surgery for AAAD.

Material e Métodos: Between January 2000 and 
December 2014, 125 consecutive patients (81 males 
and 44 females, 39-84 years; median 63 years) with 
AAAD underwent emergency surgery. Our surgical stra-
tegies for AAAD are prompt establishment of cardiopul-
monary bypass and primary entry resection. Antegrade 
cerebral perfusion were used in all patients since 2012.

Resultados: Surgical procedures included ascending 
aorta or hemiarch replacement (n = 89) and total or 

partial arch replacement (n = 4), and those for proxi-
mal reconstruction included modified Bentall procedure 
(n = 6), and aortic valve repair (n = 11) or replace-
ment (n = 5). Hospital mortality was 10.4%. Preope-
rative hemodynamic instability, myocardial and kidney 
malperfusion, smoking history, prolonged bypass and 
cross-clamp time, and year of surgery were found to be 
risk factors for perioperative death.

Conclusões: Our surgical strategy for AAAD seems to 
be pertinent with acceptable short-term results. Ante-
grade cerebral perfusion improves the prognosis of 
these patients and should be the technique of choice 
for cerebral protection.
There is a modern trend towards improving overall 
perioperative outcomes after surgical repair of AADA; 
however, early mortality and morbidity remain high 
even in aortic surgery referral centres.

In-hospital results of surgery for acute type 
a aortic dissection: 125 consecutive patients
Daniel Martins¹; Sara Costa¹; Miguel Guerra¹; Rodolfo Pereira¹; Luís Vouga¹
 1 - Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho

Palavras-chave: Acute type a aortic dissection, in-hospital results
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Introdução: O ECMO (Extracorporeal membrane 
oxygenation) é uma técnica de suporte vital extracor-
poral que constitui uma opção terapêutica em doen-
tes com falência respiratória e/ou falência cardíaca, de 
etiologia potencialmente reversível, refratária à tera-
pêutica intensiva convencional, permitindo um suporte 
respiratório ou cardiorespiratório de curta duração. A 
sua utilização como ponte para cirurgia cardíaca tem 
sido mais amplamente descrita no âmbito da cirurgia 
cardíaca pediátrica, com bons resultados. A experiência 
com ECMO em adultos é mais modesta e os resultados 
imediatos inferiores; os relatos de suporte com ECMO 
no pré-operatório de cirurgia cardíaca convencional em 
adultos são escassos.

Objectivos: Descrever a experiência de um centro na 
utilização do ECMO como ponte para cirurgia cardíaca 
convencional.

Material e Métodos: Analisados restrospetivamente 
os dados demográficos, clínicos e o outcome dos doen-
tes submetidos a suporte com ECMO por falência res-
piratória e/ou cardíaca no período pré-operatório de 
cirurgia cardíaca.

Resultados: Entre Novembro de 2012 e Setembro de 
2015, o suporte com ECMO foi usado em 3 doentes 
como ponte para cirurgia cardíaca convencional, com 
idade média de 51 anos (variação entre 22 e 66 anos), 
todos do sexo masculino. A indicação para ECMO 
foi choque cardiogénico em 2 doentes, submetidos a 
ECMO veno-arterial, e hipoxemia grave em 1 doente, 
submetido a ECMO veno-venoso. Os contextos clínicos 
da falência cardiorespiratória foram: choque cardio-
génico pós-enfarte, choque cardiogénico pós-enfarte 
com ruptura de músculo papilar e ruptura de músculo 
papilar traumática associada a traumatismo torácico. O 
tempo médio de permanência em suporte circulatório 
foi de 3±1 dias. O suporte foi retirado com sucesso em 
todos os doentes.
Como complicações major associadas ao ECMO, verifi-
cou-se isquemia do membro inferior com necessidade 
de embolectomia num doente. Todos os doentes sobre-
viveram ao internamento, com uma taxa de sobrevida 
de 100% aos 6 meses.

Conclusões: O ECMO pode constituir uma modalidade 
útil e eficaz em doentes com falência cardiorespiratória 
como ponte para o tratamento cirúrgico definitivo.

ECMO como ponte para cirurgia cardíaca: 
experiência de um centro.
Adriana Pereira¹; Vitor Monteiro²; José Pinheiro Torres²; Salomé Castelo-Branco²; 
Roberto Roncon Albuquerque³; Paulo Pinho² 
 1 - Serviço de Cardiologia Centro Hospitalar Tâmega e Sousa; 
 2 - Serviço de Cirurgia Cardiotorácica Hospital São João; 
 3 - Serviço de Medicina Intensiva Hospital São João

Palavras-chave:
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Introdução: A pericardite constritiva é caracterizada 
por espessamento, fibrose e calcificação do pericárdio. 
Estas alterações condicionam o enchimento das cavi-
dades cardíacas por um mecanismo de restrição extrín-
seca ao coração.
Quando refractária a terapêutica médica o único trata-
mento definitivo é com cirurgia - pericardiectomia.

Objectivos: Apresentar a experiência e os resultados do 
tratamento cirúrgico desta patologia no nosso Centro.

Material e Métodos: Estudo retrospetivo, descritivo 
e unicêntrico, tendo sido estudados os doentes que 
foram submetidos a pericardiectomia por pericardite 
constritiva entre Janeiro de 2008 e Março de 2015 no 
nosso Centro Cirúrgico. Os dados foram obtidos a partir 
dos registos cirúrgicos, relatórios de exame histológico, 
dados do processo clínico e quando necessário comple-
mentados com entrevista telefónica.

Resultados: Identificaram-se 18 doentes, com 
mediana de idades de 55 anos com intervalo entre 18 
e 77 anos. Quinze eram do sexo masculino (83%). A 
mediana da classe insuficiência cardíaca da New York 
Heart Association (NYHA) précirúrgica foi de 3.
Em todos os casos a incisão utilizada foi esternotomia 
mediana, tendo sido realizada sempre pericardietomia 
antefrénica.
Em cinco doentes foi também associado outro proce-
dimento cirúrgico (cirurgia coronária em três, valvular 

num e coronária e valvular noutro). Em quatro doentes 
foi utilizada circulação extra-corporal: dois por procedi-
mentos valvulares associados, num por preferência do 
cirurgião e no outro devido a acidente intraoperatório.
A necessidade de ionotrópicos por mais de 48h foi a 
complicação do pós-operatório inicial mais frequente 
(55,6% doentes). Não ocorreu mortalidade intra-ope-
ratória, destacando-se mortalidade peri-operatória em 
três casos (16,7%), todos relacionados com complica-
ções infecciosas. Verificaram-se duas mortes tardias 
(um aos três meses e outro aos dois anos após cirurgia) 
não relacionadas com patologia cardíaca.
No que concerce à etiologia da pericardite em 13 doen-
tes (72%) esta não foi determinada, em dois (11%) foi 
póscirurgia cardíaca, noutros dois tuberculose (11%) e 
num doente foi após radioterapia (5,6%). No follow-up 
com tempo médio de 2 anos e 2 meses (variando entre 
2 meses e os 7 anos), assistiu-se a franca melhoria da 
classe funcional dos doentes, sendo que na última con-
sulta realizada 87% dos doentes se encontravam em 
classe I/II da NYHA.

Conclusões: Apesar de ser uma cirurgia pouco fre-
quente, a pericardiectomia antefrénica é uma cirurgia 
com excelente resultado na capacidade funcional dos 
doentes. Se realizada num estadio precoce da sintoma-
tologia é uma cirurgia segura. A etiologia da pericardite 
constritiva mantém-se por determinar na grande maio-
ria dos casos, e, em Portugal, a Tuberculose continua a 
ser uma causa importante.

Pericardite constritiva: quando o tratamento 
médico não é suficiente
Rui Pedro Cerejo¹; Nuno Banazol¹; Andreia Gordo¹; José Fragata¹
 1 - Centro Hospitalar Lisboa Central - Hospital de Santa Marta

Palavras-chave: Pericardite Constritiva

Notas



Posters Cirurgia Cardiotorácica

 63

P-22

Introdução: A origem anómala de uma artéria coro-
nária é uma anomalia congénita rara mas responsável 
por um número importante das mortes súbitas cardio-
vasculares. A sua abordagem diagnóstica e terapêutica 
é controversa e baseada num nível de evidência baixo.

Material e Métodos: Caso clínico.

Resultados: O presente caso clínico é referente a um 
doente do sexo masculino com 43 anos, com hiperten-
são arterial, tabagismo e dislipidemia como factores de 
risco cardiovascular; e antecedentes de toxicodepen-
dência e malformações arteriais extracardíacas.
O doente iniciou quadro de dor precordial opressiva 
acompanhada de vómitos e sudorese profusa com mais 
de 12 horas de evolução, tendo recorrido ao hospital 
da área de residência e sido medicado com nitrato com 
alivio da sintomatologia. O estudo efectuado revelou 
enzimologia positiva e alterações electrocardiográficas 
sugestivas de isquemia nas derivações posteriores. 
O doente realizou cateterismo que evidenciou ape-
nas oclusão de ramo auricular da artéria circunflexa. 
Dez dias após o quadro inicial, o doente retomou ao 

hospital da área de residência com novo quadro de 
dor precordial com irradiação para o membro superior 
esquerdo, com menos de uma hora de evolução. Elec-
trocardiograficamente apresentava alterações suges-
tivas de isquemia inferolateral. Um novo cateterismo 
revelou dissecção da artéria circunflexa com ponto de 
partida no tronco comum e origem anómala da artéria 
coronária direita (ACD) no seio de Valsalva esquerdo. 
Estes achados foram documentados por Angio-TC 
tendo-se verificado trajeto interarterial da ACD. A 
sintomatologia, evidência de isquemia e anatomia do 
presente caso ditaram a sua abordagem cirúrgica. Foi 
realizado unroofing do segmento interarterial da ACD 
e cirurgia de revascularização miocárdica para a artéria 
descendente anterior. O resultado foi satisfatório com 
abolição dos sintomas e sem morbimortalidade aos 3 
meses pós-operatório.

Conclusões: Tal como no presente caso, unroofing 
da artéria com origem anómala tem sido utilizada por 
vários centros com bons resultados, em casos cujo 
potencial de eventos cardiovasculares é considerado 
importante.

Unroofing como resolução cirurgica de síndrome 
coronário agudo devido a origem anómala 
de artéria coronária direita
Pedro Magro¹; Marta Marques¹; Miguel Abecasis¹ 
 1 - Hospital de Santa Cruz

Palavras-chave: Origem anómala da artéria coronária direita, unroofing
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Introdução: As próteses valvulares aórticas de implan-
tação rápida pretendem facilitar o procedimento e 
reduzir os tempos de cirurgia. Um desses dispositivos é 
a prótese sutureless “Perceval” da Sorin.

Objectivos: Analisar os resultados da experiência ini-
cial de implantação de válvulas “Perceval”- Sorin no 
Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Hospital de Santa 
Maria.

Material e Métodos: Entre Fevereiro e Setembro de 
2015, foram implantadas 8 válvulas Sorin “Perceval”, 
por esternotomia mediana.
Quatro doentes eram homens; a média de idades foi de 
79,3 anos (75 a 84) e o Euroscore II médio foi de 3,0%
(1,4 a 8,5). Todos apresentavam estenose aórtica grave 
e foram submetidos a substituição da válvula aórtica; 
a 1 deles também se procedeu à revascularização 
miocárdio e a outro ressecou-se o apêndice auricular 
esquerdo. Os processos clínicos dos 8 doentes foram 
analisados e o tratamento estatístico foi feito com o 
Numbers (Apple Inc.).

Resultados: Os tempos médios, em minutos, de cir-
culação extracorporal e de clampagem da aorta foram, 

respetivamente, 42 (32 a 61) e 32 (22 a 46), no caso 
da substituição isolada da válvula aórtica. No caso que 
teve a concomitante revascularização do miocárdio, os 
tempos foram de 62 e 53 minutos; e no caso em que 
se ressecou o apêndice auricular esquerdo foram de 
44 e 28 minutos. O ecocardiograma intraoperatório de 
controlo pós implantação mostrou próteses normofun-
cionantes, sem evidência de “leaks “perivalvulares; os 
gradientes transvalvulares médios foram inferiores a 12 
mmHg. A estadia média nos cuidados intensivos foi de 
3,4 dias (1 a 8) e o tempo médio de internamento de 
10,4 dias (8 a 20). Não se verificou nenhum óbito, mas 
houve necessidade de implantação de pacemaker defi-
nitivo em 2 doentes (por bloqueio aurículo-ventricular 
completo) e choque cardiogénico em 1 doente.

Conclusões: A prótese “Perceval” mostrou-se fácil e 
rápida de implantar e segura, visto termos obtido bons 
resultados pós implantação em termos de gradientes 
e leaks. Devido à menor necessidade de manipulação 
do anel aórtico, também o risco de complicações, deri-
vadas dessa manipulação, é reduzido, o que faz com 
que esta prótese se torne uma mais valia em doentes 
com má função ventricular e em procedimentos mini-
-invasivos ou combinados complexos.

Experiência inicial com prótese valvular 
aórtica “Perceval”
André Sena¹; Ricardo Ferreira¹; Hugo Ferreira¹; Nádia Junqueira¹; Catarina Carvalheiro¹; Nuno Guerra¹;
Javier Gallego¹; Mário Mendes¹; Ricardo Pereira¹; Ângelo Nobre¹
 1 - Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Hospital de Santa Maria

Palavras-chave: Válvula aórtica, Perceval
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Introdução: As complicações major em cirurgia 
torácica são pouco frequentes mas quando ocorrem, 
são muitas vezes letais e causadoras de morbilidade 
significativa.

Objectivos: Pretendemos apresentar a abordagem 
ao caso de um doente complexo que desenvolveu 
uma série de complicações em cadeia mas que após 
um período de 3 meses de internamento com múltiplas 
intervenções acabou por ter alta para o domicilio clini-
camente bem.

Resultados: Trata-se de um doente de 60 anos, com 
antecedentes de DPOC, HTA, dislipidémia, tabagismo 
(48UMA), doença vascular periférica, com um adeno-
carcinoma de 9cm do LSE tendo iniciado quimiotera-
pia (QT), com intuito neoadjuvante, em Setembro de 
2014. Durante a QT teve como complicação AVC e 
agravamento de doença arterial periférica com oclusão 
da aorta justa-renal com isquemia critica do membro 
inferior direito que implicou bypass aorto-ileo-femoral 
com internamento em UCI.
Após terminar a QT verificou-se boa resposta com redu-
ção do volume tumoral pelo que o doente foi submetido 
a mediastinoscopia de estadiamento que foi negativa 
para doença N2.

Foi então proposto para Lobectomia Superior Esquerda 
com ressecção atípica do Lobo Inferior esquerdo por
invasão através da cisura.
No pós-operatório o doente desenvolveu uma série 
de complicações (multifactoriais) em série, com inicio 
numa fuga área prolongada, complicada de empiema, 
seguida de trombose do ramo esquerdo da artéria 
pulmonar, choque séptico e insuficiência renal entre 
outros, que motivaram uma totalização de pneumecto-
mia numa cavidade pleural infectada com microrganis-
mos multirresistentes.
O caso ilustra a importância da intervenção precoce, da 
avaliação clínica e imagiologica criteriosa, do esforço 
multidisciplinar, e da necessidade de atuação de forma 
agressiva na abordagem destas complicações severas.
O doente tem neste momento 9 meses de pós opera-
tório e encontra-se clinicamente bem, sem sinais de 
recidiva e mantém seguimento em consulta de cirurgia 
torácica e pneumologia.

Conclusões: Pretendemos salientar os riscos duma 
complicação simples e frequente (fuga aérea prolon-
gada), num doente complexo, que por sua vez pode 
levar a várias outras complicações menos frequentes e 
letais devendo o cirurgião ter a capacidade de as iden-
tificar precocemente e de as resolver.

Múltiplas complicações graves, em cadeia, num 
mesmo doente. Abordagem, Solução e Reflexão. 
Uma aprendizagem para todos.
João Eurico Reis¹; Ana Rita Costa¹; Joao Santos Silva¹; Paulo Calvinho¹; Pedro Baptista¹; Ivan Bravio¹ 
 1 - Hospital de Santa Marta

Palavras-chave: Complicações major em cirurgia torácica, penso aspirativo pós-toracostomia
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Introdução: O início da experiência de um centro de 
cirurgia cardio-torácica com a utilização da ECMO-VA, 
em doentes submetidos a cirurgia cardíaca.

Objectivos: A membrana de circulação extracorpórea 
veno-arterial é uma técnica aceite como modalidade de 
suporte nos doentes em choque cardiogénico refractá-
rio à terapêutica convencional, quando se especula que 
a causa primária é reversível.
Neste estudo reportamos os resultados clínicos da 
utilização desta técnica no nosso centro, nos doentes 
submetidos a cirurgia cardíaca, de forma a apurar o 
proveito da sua utilização.

Material e Métodos: Realizámos um estudo retros-
pectivo de todos os doentes que foram colocados em 
ECMO-VA no nosso centro, após cirurgia cardíaca rea-
lizada no nosso bloco operatório e com internamento 
subsequente na nossa unidade de cuidados intensivos. 
Os dados foram obtidos por consulta dos processos 
clínicos. A análise estatística foi realizada utilizando a 
base de dados SPSS 22.0.

Resultados: O estudo contemplou 7 doentes, com 
uma média de idade de 62 anos, um SAPS II médio 
de 56 pontos, um Euroscore II médio de 17% e um 
British Columbia Cardiac Surgery Intensive Care Score 
médio de 71%. 57% foram submetidos a cirurgia de 

revascularização do miocárdio, 29% a cirurgia valvular 
e 14% a cirurgia da aorta. Realizou-se canulação peri-
férica em todos, sendo intra-operatória em 71% e no 
pós-operatório imediato em 29%. Houve necessidade 
de suporte ventilatório (100%), de balão intra-aórtico 
(86%) e de hemodiafiltração (86%). As principais 
complicações foram lesão renal aguda (100%); dis-
crasia hemorrágica (86%); reesternotomia de urgência 
(43%); isquemia do membro canulado (29%) e seque-
las do sistema nervoso central (29%). A permanência 
média em ECMO-VA foi de 5 dias e a média de dias de 
internamento na unidade de cuidados intensivos foi de 
19 dias. Verificou-se sucesso na descanulação em 57% 
dos doentes. A taxa de sobrevida hospitalar foi 43%.

Conclusões: Nenhuma causa de mortalidade foi 
directamente causada por esta técnica, o que aponta 
para a forma segura e correcta como está a ser uti-
lizada no nosso centro. A possibilidade da utilização 
deste suporte circulatório mecânico é irrefutavelmente 
imprescindível num serviço de cirurgia cardio-torácica. 
No nosso centro obtivemos uma taxa de sobrevida hos-
pitalar de 43%, um valor semelhante ao dos centros 
de referência internacionais. Esta técnica possibilita a 
recuperação do choque cardiogénico, que se verifica 
muitas vezes após a cirurgia, que de outra forma não 
seria possível. Esta técnica é assim um alicerce de apoio 
ao nosso trabalho cirúrgico.

A experiência de um centro em ECMO-VA
Nádia Viviana Teixeira Moreira Junqueira¹; Hugo Corte-Real Andrade¹; Javier Poveda Gallego¹; Ricardo
Arruda Pereira¹; Mario Mendes¹; João Caldeira¹; Ricardo Ferreira¹; Nuno Guerra¹; Catarina Carvalheiro¹;
Hugo Ferreira¹; André Sena¹; Carlos Serpa¹; Filipe Pereira¹; Vanessa Freitas¹; Ângelo Lucas Nobre¹
 1 - Hospital Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte

Palavras-chave: ECMO-VA, Cirurgia cardíaca
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Introdução: Kawasaki disease with cardiac involve-
ment may result in the development of coronary aneu-
rism, stenosis or thrombosis with important cardiovas-
cular implications.

Objectivos: To review and educate regarding opera-
tive options in the young patient with Kawasaki disease 
cardiac complications.

Material e Métodos: Case report.

Resultados: The present case consists of a 23 months 
old male with a late diagnosis of KD, which impaired 
intravenous immunoglobulin treatment. The patient’s 
evolution was assessed by routine echocardiographic 
and angiographic evaluation which, at the age of 5, 

reveled coronary artery aneurism of the anterior des-
cending artery measuring 17x7mm and involving the 
first diagonal branch, associated with a pos-aneurismal 
stenosis of 90%; and coronary artery aneurism of the 
right coronary artery measuring 32x6mm. Due to the 
critical anatomy of the documented lesions the revascu-
larization method of choice was coronary artery bypass 
graft surgery under cardiopulmonary bypass.

Conclusões: The procedure took place without signi-
ficant intra-operatory or post-operatory complications, 
validating coronary artery bypass grafting as a relia-
ble treatment option for patients who present with 
coronary sequelae of Kawasaki disease, even at a very 
young age and presenting with low body weight.

Coronary artery bypass grafting in a 5-years-old 
male with coronary artery sequelae of Kawasaki 
disease
Pedro Magro¹; Nuno Carvalho¹; Rui Anjos¹; José Neves¹ 
 1 - Hospital de Santa Cruz

Palavras-chave: Kawasaki Disease, Pediatric CABG
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Introdução: Os fibroelastomas cardíacos são tumores 
benignos, que constituem cerca de 10% de todos os 
tumores benignos do coração e pericárdio. Habitual-
mente são assintomáticos, sendo diagnosticados como 
achado acidental; no entanto, podem embolizar com 
alguma frequência para a circulação cerebral ou coro-
nária. Os autores apresentam o caso clínico de uma 
mulher de 78 anos de idade, caucasiana, admitida no 
serviço de urgência por disartria e confusão mental. 
Do exame objectivo destacava-se: discurso disártrico, 
disfonia, apagamento do sulco nasogeniano direito, 
hemiataxia direita e hemiparesia direita, (predomínio 
braquial), com força muscular IV/V, não havendo outras 
alterações significativas. A doente foi admitida no inter-
namento de medicina por suspeita de acidente vascular 
cerebral (AVC) isquémico sem tradução imagiológica. 
Após realização de exames complementares de diag-
nóstico, o ecocardiograma transesofágico revelou a 
existência de uma vegetação de aspeto friável, móvel, 
com 18 por 17 milímetros de dimensões na cúspide não 
coronária da válvula aórtica.
Assumiu-se como diagnóstico endocardite da vál-
vula aórtica e a doente foi submetida a cirurgia. 

Intraoperatoriamente constatou-se que a vegetação se 
tratava de uma massa não compatível com endocar-
dite, que o exame anátomo-patológico revelou tratar-
-se de um fibroelastoma papilar.

Objectivos: O presente caso pretende salientar mais 
uma vez a importância do diagnóstico diferencial de 
cada patologia, bem como estabelecer uma correla-
ção entre a clínica, os achados ecocardiográficos e o 
aspecto macro e microscópico.

Material e Métodos: Análise retrospectiva do pro-
cesso clínico e revisão da literatura.

Conclusões: Os tumores cardíacos, a endocardite e o 
AVC são três patologias com incidências variáveis, que 
no presente caso clínico se correlacionaram e constituí-
ram um desafio ao diagnóstico diferencial. É importante 
para o médico não estabelecer um diagnóstico absoluto 
e adaptar constantemente as suas atitudes terapêuti-
cas aos achados que vai encontrando. Este caso ilus-
tra também a necessidade cada vez mais crescente da 
abordagem multidisciplinar no tratamento do doente.

Fibroelastoma da válvula aórtica
Hugo Ferreira¹; Ricardo Arruda¹; Nuno Guerra¹; André Sena¹; Nádia Junqueira¹; Javier Gallego¹; 
Ângelo Nobre¹
 1 - Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar Lisboa Norte

Palavras-chave: Fibroelastoma, Tumores Cardíacos
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Introdução: Sustained tachycardia is a rare, usually 
reversible, cause of dilated cardiomyopathy. Its timely 
recognition and treatment, consisting of ventricular rate 
control and/or restoration of normal sinus rhythm per-
mits improvement or even complete resolution of ven-
tricular dysfunction. Extracorporeal membrane oxyge-
nation (ECMO) is a useful method for cardiopulmonary 
resuscitation and short-term support for reversible car-
diac failure refractory to conventional therapy.

Material e Métodos: Case report.

Resultados: The present case consists of a 17-years-
-old male who presented with symptoms of cardiac 

insufficiency and tachycardia. Timely extracorporeal 
circulatory assistance with venous-arterial ECMO was 
essential to patient stabilization, tachycardia control 
as well as recognition and ablation of culprit ventri-
cular-atrial posterior-septal accessory pathway. The 
patient’s steady hemodynamic and left ventricular func-
tion improvement was documented and extracorporeal 
circulatory assistance was discontinued 1 week after 
implantation.

Conclusões: ECMO will probably play an increasing 
role in the first few weeks of management of patients 
with refractory cardiac failure in a variety of settings.

Extracorporeal membrane oxygenator assistance 
as bridge to recovery in a case of tachycardiomyopathy
Pedro Magro¹; José Calquinha¹; José Neves¹ 
 1 - Hospital de Santa Cruz

Palavras-chave: ECMO, taquimiopatia
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Introdução: A endarteriectomia carotídea é uma 
das intervenções estabelecidas para o tratamento da 
doença cerebrovascular extracraneana. Sendo o proce-
dimento preferencial para o tratamento desta patologia
no Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, interessa a 
caracterização da população tratada e dos resultados 
obtidos.

Objectivos: Apresentar a casuística da Unidade de 
Angiologia e Cirurgia Vascular do Centro Hospitalar 
Tâmega e Sousa relativamente ao tratamento cirúrgico 
da estenose carotídea, entre Janeiro de 2010 e Setembro 
de 2015, através da consulta dos processo clínicos, reco-
lha e análise de dados através do programa SPSS® 20.

Material e Métodos: Estudo retrospectivo descritivo 
com caracterização da população, da técnica cirúr-
gica e dos resultados pós-operatórios em termos de 
morbimortalidade.

Resultados: Foram operados 225 doentes, sendo 
a amostra constituída por 163 (72,4%) homens e 62 
(27,6%) mulheres, com idade média de 70,5 (± 9,8) 
anos. A hipertensão tensão arterial foi o factor de risco 
cardiovascular mais frequente (87,6%). A dislipidemia,
a diabetes mellitus e o tabagismo encontraram-se pre-
sentes em 76,4%, 35,1% e 26,8%, respectivamente.
Os doentes intervencionados eram maioritariamente 
sintomáticos (n=147), sendo que apenas 34,7% dos 

pacientes eram assintomáticos (n=78). O território 
vascular predominantemente afectado foi o carotídeo 
cortical (69,8%), com a etiologia aterosclerótica a ser 
a mais frequente (96,1%). Em 6 outros doentes objeti-
vou-se uma fonte embolígena cardíaca e num verificou-
-se aneurisma da artéria carotídea como fator causal. 
Relativamente à técnica cirúrgica, 183 doentes (81,3%) 
foram submetidos a endarteriectomia por eversão e 41 
doentes (18,2%) a endarteriectomia clássica.
O tempo médio de internamento foi de 6,36 (±17,25) 
dias. A moda foi de 2 dias, verificado em 130 doentes.
A mortalidade obtida aos 30 dias de pós-operatório foi 
de 1,3% (n=3), todos por eventos cardiorrespiratórios.
A morbilidade nos primeiros 30 dias após a cirurgia foi 
de 13,8% (n=31). Em 1,3% (n=3) doentes registaram-
-se AVCs decorrentes do procedimento e em 3,1% (7 
doentes) verificou-se lesão de nervo craniano. Restan-
tes causas importantes de morbilidade ocorreram em 9 
doentes, com 8 eventos de insuficiência respiratória e 1 
caso de enfarte agudo do miocárdio.

Conclusões: Os resultados apresentados, nomea-
damente a mortalidade e a morbilidade neurológica, 
encontram-se dentro dos limiares estabelecidos na 
literatura como recomendáveis para Centros em que se 
executa este procedimento. No entanto, a análises dos 
resultados serve sempre como ponto de reflexão para 
eventuais medidas em que se possa melhorar todo o 
processo de tratamento destes doentes.

Palavras-chave: Endarteriectomia, Carótida, Doença cerebrovascular

Endarteriectomia Carotídea no Centro Hospitalar 
Tâmega e Sousa
Vítor Neves Lopes¹; Sílvia Silva¹; João Vasconcelos¹; José Vidoedo¹; Miguel Maia¹; João Almeida Pinto¹
 1 - Centro Hospitalar Tâmega e Sousa
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Introdução: O Hospital de Santa Marta (HSM), inte-
grado num Sistema de Gestão de Qualidade é vocacio-
nado para as Áreas de Cirurgia Cardiotorácica (CCT) 
e Vascular (CV), geralmente associadas a um elevado 
consumo de sangue.
O Serviço de Imuno-hemoterapia (SIH) implementou um 
sistema de monitorização do consumo médio de sangue 
por Serviço e por procedimento cirúrgico, determinando 
o Índice Crossmatch/Transfusão (C/T) e o Consumo 
Médio de Sangue por Procedimento Cirúrgico (CMS-PC).
Na generalidade, as cirurgias torácicas e vasculares 
estão incluídas em metodologia Type and Screen (rea-
lizamse apenas o Grupo sanguíneo e a Pesquisa de 
Anticorpos Irregulares, omitindo-se a prova de compa-
tibilidade, requerendo em média menos de 0,5 U por 
procedimento cirúrgico).
Os resultados são apresentados e discutidos anualmente 
com os Serviços Cirúrgicos e a Comissão Transfusional, 
de forma a uma optimização constante do CMS-PC, 
minimizando o nº de unidades devolvidas.

Objetivos: Apresentar os resultados da monitorização 
dos indicadores de qualidade no consumo de sangue em 
CCT e CV.

Material e Métodos: O estudo refere-se ao período 
compreendido entre 2011 e 2014, para um total de 
5286 doentes operados no Serviço de CCT e 4854 doen-
tes no Serviço de CV.
Avaliámos o número de Unidades de concentrado 

eritrocitário (CE) compatibilizadas, transfundidas e 
devolvidas durante o mesmo período, para avaliação do 
Índice C/T, por Serviço.
Apresentamos a monitorização do CMS por procedi-
mento cirúrgico de 2014.

Resultados: No período estudado foram compatibili-
zadas para a CCT 9128 U CE (média anual de 2282 
±76,39), foram transfundidas 6455 U CE (média anual 
de 1613,75±80,24) e devolvidas 2677 U CE (média 
anual de 669,25±49,29). O índice C/T foi: 1,36 (2011), 
1,39 (2012), 1,47 (2013), 1,44 (2014).
Na CV foram compatibilizadas 4536 U CE (média anual 
1134±67,2), foram transfundidas 3683 U CE (média 
anual 920,75±79,73) e devolvidas 855 U CE (média 
anual 213,75±25,4). O índice C/T foi: 1,18 (2011), 1,21 
(2012), 1,25 (2013), 1,30 (2014).
No total, foram compatibilizadas 13664 U CE (média 
anual 3416±118,56), foram transfundidas 10138 U CE 
(média anual 2534±141,52) e devolvidas 3532 U CE 
(média anual 883±72,18). O índice C/T foi: 1,29 (2011), 
1,33 (2012), 1,39 (2013), 1,40 (2014).

Conclusões: O estudo de monitorização destes indica-
dores na transfusão em cirurgia no HSM, tem-se reve-
lado fundamental para a racionalização da terapêutica 
transfusional, garantindo a qualidade dos componentes 
sanguíneos e a segurança do doente.
No CMS-PC, constata-se um melhor desempenho do 
HSM, comparativamente com dados internacionais.

Monitorização de Transfusão em Cirurgia 
Cardiotorácica e Vascular. 
Experiência do Hospital de Santa Marta
Maria Teresa Martins¹; Valdemar M Gomes¹; Sara Coelho¹; Ana Catarina Garcia¹; Pedro Coelho¹ 
 1 - Centro Hospitalar Lisboa Central - Hospital de Santa Marta

Palavras-chave: Gestão transfusional, Transfusão em Cirurgia Cardiotorácica, Transfusão em Cirurgia Vascular, 
Índice C/T, Consumo de sangue por procedimento cirúrgico
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Causas surpreendentes de isquemia aguda
Ricardo Castro-Ferreira¹; Marina Neto¹; Ana Sofia Ferreira¹; Dalila Rolim¹; Sérgio Sampaio¹; Paulo Dias¹;
José Fernando Teixeira¹
 1 - Hospital São João

SALA B 

CO-01

Introdução: A etiologia mais frequente de isquemia 
aguda do membro (IAM) é a trombose arterial em con-
texto de aterosclerose, seguida de embolia, trauma, 
iatrogenia e dissecção.

Objectivos: Descrevemos 4 casos extremamente 
incomuns de IAM, onde há uma associação temporal 
clara entre o início dos sintomas e a etiologia proposta. 
Nenhuma outra causa foi encontrada.

Material e Métodos: História clínica e sistemas de 
informação.

Resultados: Caso 1: Mulher de 41 anos, sem ante-
cedentes de relevo, desenvolve quadro de IAM após 
massagem mecânica anti-celulítica numa clínica esté-
tica. Arteriografia demonstrou oclusão femoral ao nível 
do canal de Hunter. Foi decidido tratamento médico 
face à idade e preocupações estéticas da doente. Após 
um ano de seguimento a doente apresenta claudicação 
para longas distâncias.
Caso 2: Mulher 37 anos, com antecedentes de doença 
coronária, hipercolasterolémia e tabagismo. Desenvolve
IAM no dia após uma sessão prolongada no solá-
rio, com queimaduras de 1º e 2º grau nos membros 
inferiores.
Angiografia demonstrou oclusão distal das artérias 
crurais, sem perfusão do pé. O quadro foi interpretado 
como vasoespasmo e iniciou-se terapêutica com anta-
gonistas dos canais de cálcio e heparina. Observou-se 

melhoria gradual da isquemia com recuperação de 
pulsos distais. Após 6 meses de seguimento a doente 
encontra-se assintomática.
Caso 3: Mulher de 40 anos, sem antecedentes de 
relevo, desenvolve quadro de IAM dois dias após iniciar
tratamento com pílula de emagrecimento numa clí-
nica dietética. Angiografia demonstrou oclusão dos 
três eixos crurais à esquerda e oclusão da artéria tibial 
anterior e peroneal à direita. Os achados foram inter-
pretados como vasoespasmo iniciou-se terapêutica 
endovenosa com antagonistas dos canais de cálcio e 
heparina. Constatou-se rápida reversão do quadro, 
com recuperação de pulsos distais duas horas após ini-
cio do tratamento.
Caso 4: Mulher de 48 anos, sem antecedentes de relevo, 
desenvolve quadro severo de IAM imediatamente após 
sessão de treino com power-plate. Ecodoppler arte-
rial demonstrou oclusão da artéria femoral superficial 
esquerda, sem sinais de aterosclerose. Face à presença 
de défice motor e sensitivo, a doente foi submetida a 
trombectomia mecânica com cateter Fogarty. Perma-
nece assintomática após 2 anos de seguimento.

Conclusões: Apesar da IAM ser uma condição clínica 
bem descrita, a sua etiologia é diversa e pode ser alta-
mente atípica. A sua rápida identificação e tratamento 
são de extrema importância para prevenir um outcome 
potencialmente devastador. A análise desta série de 
casos poderá sugerir que quanto mais rara a etiologia, 
mais provável é ser melhor tratada medicamente.

Palavras-chave: Isquemia aguda
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Introdução: A fistula-ureteral é uma patologia rara 
e ameaçadora da vida. Na maioria dos casos ocorre 
secundariamente a factores extrísecos como radiotera-
pia, colocação de stent urinário ou cirurgia local.

Objectivos: Os autores apresentam dois casos de fís-
tula arterio-ureteral para evidenciar vantagens e des-
vantagens do tratamento endovascular versus cirurgia 
aberta.

Resultados: No primeiro caso apresenta-se uma doente 
de 55 anos com história de quimioterapia e irradiação 
pélvica por cancro vaginal seguida de exenteração pél-
vica total (com Bricker e colostomia). Cinco meses antes 
da admissão, apresentou hematúria abundante durante 
uma manipulação endo-ureteral correspondente a fis-
tula ilíaco-ureteral que foi tratada com stent coberto na 
artéria ilíaca comum esquerda (AICE). No dia de admis-
são por reaparecimento de hematúria, realizou angioTC 
que revelou um pseudo-aneurisma imediatamente dis-
tal ao stent prévio com perda de definição dos planos 
adjacentes. A doente foi então transferida para o nosso 
Hospital e submetida a colocação de novo stent coberto 
distalmente ao stent prévio (Fig1). Contudo, por persis-
tência de hematúria moderada foi novamente subme-
tida a angiografia onde se detectou progressão proximal 
do pseudoaneurisma aproximadamente até ao nível da 
bifurcação ilíaca, tendo sido considerada para cirurgia 
aberta. Por abordagem transperitoneal procedeu-se a 

laqueação da AICE com bypass cruzado. Após 6 meses 
de vigilância apresenta-se sem hematúria ou isquemia.
No segundo caso, apresenta-se uma doente de 65 anos 
com história de carcinoma do colo do útero submetida 
a radioterapia e posteriormente a exenteração pélvica 
(com Bricker e colostomia). Por fístula entre artéria ilíaca 
comum direita e o ureter foi submetida a colocação de 
stent coberto um ano antes da admissão. Duas sema-
nas antes da transferência para o nosso Hospital foi 
admitida por hemorragia ligeira através da ileostomia 
Bricker. No dia da transferência, apresentou quadro de 
hemorragia activa controlada por tamponamento. A 
angiografia revelou irregularidade na porção proximal 
do stent prévio em relação com provável pseudoaneu-
risma que foi corrigida com novo stent coberto. Três 
meses mais tarde, por recorrência de perda hemática 
através da ileostomia Bricker em provável contexto de 
recidiva de fistula arterio-ureteral por infeção, a doente 
foi reintervencionada por via transperitoneal. Procedeu-
-se à remoção dos stents com rafia direta da artéria ie 
a ureterectomia direita, contudo veio a falecer no pós-
-operatório por falência multiorgânica.

Conclusões: O tratamento endovascular da fístula 
arterio-ureteral evita as desvantagens da cirurgia 
aberta como a laparotomia e a arriscada disseção de 
tecido fibrosado. Contudo, a abordagem cirúrgica deve 
permanecer como um possível tratamento definitivo 
perante a recorrência da doença.

Fístula arterio-ureteral: Quando o stenting 
não é suficiente
Marina Dias-Neto¹; Mário Vieira¹; José Fernando Ramos¹; Pedro Paz Dias¹; José Fernando Teixeira¹ 
 1 - Hospital de São João

Palavras-chave: Fistula arterio-ureteral, stent
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Introdução: Os procedimentos endovasculares do 
setor ilio-cava encontram-se em crescimento. A falta de 
experiência nas complicações intra-operatórias poderá 
haver dificuldade na avaliação e decisão.

Objectivos: Exposição de um caso de obstrução da 
veia ilíaca externa esquerda por globo vesical.

Material e Métodos: Doente de 34 anos, sexo femi-
nino. Internada por sindrome de May-thurner para 
stenting do setor iliaco.

Após colocação de stent foi observado osbtrução da 
veia ilíaca externa esquerda refratária à balonagem.
a posteriori foi identificada o globo vesical como causa 
obstrutiva.

Resultados: Após a identificação da causa a doente 
foi algaliada com resolução imediata da obstrução 
venosa.

Palavras-chave: Obstrução venosa

Obstrução venosa intra-operatória de etiologia atípica
João Rocha Neves¹; Mario Marques-Vieira¹; Joel Sousa¹; José Oliveira-Pinto¹; José Teixeira¹; João Neves²
 1 - Hospital São João, EPE; 
 2 - Faculdade de Medicina da universidade do Porto
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Introdução: Nos últimos anos a abordagem endovas-
cular tem vindo a demonstrar resultados assinaláveis no 
tratamento da doença aorto-ilíaca com lesões do grau 
TASC D. Contudo, até ao nosso conhecimento aind 
anão foram divulgados estudos comparativos neste 
grupo de pacientes.

Objectivos: O objetivo deste trabalho é comparar o 
sucesso de ambas as abordagens a curto e longo prazo 
em pacientes TASC aorto-ilíaco.

Material e Métodos: 36 pacientes foram seleciona-
dos de forma retrospetiva e consecutiva entre 2011 e 
2014, tendo sido submetidos a bypass aortobifemoral 
(18) ou a stenting ilíaco primário (18).
A decisão entre os dois procedimentos foi feita indivi-
dualmente pelo cirurgião.

Resultados: Não foram encontradas diferenças nas 
características basais dos grupos (idade, tabagismo, 

diabettes e doença renal cronica).
O tempo médio de follow-up são 40 meses. O número 
de procedimentos de revascularização infra-inguinal foi 
similar nos dois grupos.
A taxa de sucesso técnico no grupo submetido a abor-
dagem endovascular primário foi significativamente 
mais baixa (taxa de falha: 45%vs 0% p=0,004).
Como consequência a reintervenção foi também supe-
rior no grupo endovascular (66,7%Vs23,1% p=0,026).
Apesar do maior sucesso técnico as abordagens con-
vencionais o “limb salvage” foi similar(p=0,442).
Não foram encontradas diferenças nas taxas de patên-
cia: patência primária média foi 33 meses para o grupo
endovascular e 29 meses para o grupo da cirurgia con-
vencional (p=0,764).

Conclusões: Apesar da maior taxa de sucesso técnico 
imediato no grupo da cirurgia convencional, a patência 
e o “limb salvage” destes procedimentos aparenta ser 
similar.

Comparação de resultados de bypass 
aortobifemoral vs stenting ilíaco em doentes 
com doença aortoilíaca TASC D.
João Rocha Neves¹; José Oliveira-Pinto¹; Joel Sousa¹; Mario Marques-Vieira¹; Isabel Vilaça¹; 
José Almeida-Lopes¹; José Teixeira¹ 
 1 - Hospital São João, EPE

Palavras-chave: TASC D aorto-ilíaco, Aortobifemoral, Stenting ilíaco
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Introdução: É reconhecida a singularidade do doente 
com pé diabético, não havendo até à data recomenda-
ções específicas para a revascularização nesta popula-
ção. O melhor domínio da técnica associado a avanços 
no material tem alargado as indicações para terapêu-
tica endovascular (PTA/stenting).
A catástrofe inerente à amputação torna a preservação 
de membro uma prioridade.

Objectivos: Avaliar resultados da revascularização 
endovascular em doentes diabéticos com isquemia 
grau IV, numa Unidade com cuidados de Nível III, rela-
tivamente às taxas de cicatrização, amputação major e 
salvamento de membro.

Material e Métodos: Análise retrospetiva dos 
pacientes diabéticos submetidos a revascularização 
endovascular infrainguinal por isquemia grau IV, segui-
dos em consulta de Pé Diabético, no período de Janeiro 
de 2009 a Maio de 2015.

Resultados: Foram revascularizados 106 membros em 
93 doentes. A idade média foi de 71 anos, sendo que 
43% eram insulinotratados, com infeção PEDIS 3 ou 4 
na apresentação em 45,3%.

56,6% foram tratados a lesões suprageniculares, 17% 
infrageniculares, e 26,4% foram intervencionados nos 
dois setores. Foi obtido sucesso técnico em 82 doentes 
(77,4%), e sucesso hemodinâmico em 49 (58,3%).
Foi conseguido o encerramento da úlcera em 53,8%, 
com tempo médio de cicatrização de 8,4 meses. A taxa 
de amputação major foi de 7,5%, verificando-se uma 
taxa de salvamento de membro de 90,4% aos 6, 12 
e 24 meses.
Nos mesmos períodos, a permeabilidade primária foi de 
92,1%, 87,2% e 64,6%, e a taxa de doentes livres de
reintervenção foi de 68,7%, 56,0% e 51,7%, 
respectivamente.

Conclusões: A existência de equipas multidisciplina-
res dedicadas ao Pé Diabético é fundamental para o 
sucesso do tratamento. A elevada taxa de sucesso e a 
menor invasibilidade associada à abordagem endovas-
cular torna-a, muitas vezes, a primeira opção.
Os bons resultados obtidos resultam da melhor otimiza-
ção do tratamento médico combinado com a revascu-
larização atempada do doente isquémico. Nos doentes 
submetidos a revascularização é importante o segui-
mento regular das lesões tratadas e a reintervenção 
precoce quando clinicamente justificado.

Palavras-chave: Pé diabético, úlcera, revascularização

Revascularização endovascular em pacientes 
diabéticos com úlcera – experiência de uma 
consulta multidisciplinar
Sílvia Da Silva¹; João Vasconcelos¹; Miguel Maia¹; José Carlos Vidoedo¹; M Jesus Dantas¹; André Cruz¹;
João Almeida Pinto¹
 1 - Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa
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Introdução: Acute mesenteric ischemia (AMI) is a con-
dition with a difficult diagnosis and a high mortality rate. 
Delay in diagnosis remains the biggest factor that contri-
butes to the dismal prognosis, therefore many patients 
have surpassed the time frame for treatment by the time 
they are diagnosed.
Despite the fact that AMI is a rather common condition 
in the elderly, with a potencially catastrophic outcome,
review of the literature evidences lack of data concer-
ning perioperative assessment of risk of death. In fact, 
only a small number of retrospective studies with limited 
number of cases are available. No randomized control 
trials were ever performed.

Objectivos: The purpose of this study was to evaluate 
clinical, laboratory and imagiologic findings of patients 
diagnosed with AMI at admission and identify variables 
associated with adverse outcomes and catastrophic 
bowel ischemia in the exploratory laparotomy with the 
final purpose of finding parameters that will help sup-
port treatment decision.

Material e Métodos: The clinical data of all patients 
who were admitted in our hospital with the diagnosis of 
acute mesenteric ischemia from January 2010 to Decem-
ber 2014 were retrospectively reviewed.

Resultados: A total of 64 patients (40 females and 
24 males) with a mean age of 78 years were included. 

Abdominal pain was the most common presenting 
symptom (79,7%) followed by nausea and vomitting 
(57,8%).
In 19 patients, it was decided there was no point in 
trying revascularization and comfort measures only were 
provided. In 9 patients catastrophic gangrene of the 
entire midgut was found in exploratory laparotomy. In 8 
patients revascularization was performed with no need 
for bowel ressection and in 4 patiens additional bowel 
ressection was performed in the first procedure. In 11 
patients, bowel ressection was performed with no need 
for revascularization. Conservative measures were used 
in 13 cases.
Several clinical and laboratory findings were evaluated. 
Univariate analysis showed that leucocytosis, lactate 
level above 2 mmol/L, age above 80 years were associa-
ted with higher mortality. One curious finding was that 
CT bowel findings did not influence prognosis, confir-
ming the lack of sensitity to examine the bowel. In fact, 
there were several discrepancies between CT and intra-
-operative findings.

Conclusões: Contemporary management of AMI requi-
res a high índex of suspicion and rapid surgical interven-
tion, if the time frame for intervention has not already 
elapsed. A better definition of determinants of dismal 
prognosis seems vital for treatment decision. Therefore, 
more studies, including randomized controlled trials, are 
needed to support clinical decision making in AMI.

Acute mesenteric ischemia – Epidemiology, 
risk factors and determinants of mortality
Andreia Coelho¹; Miguel Lobo¹; Ricardo Gouveia¹; Pedro Sousa¹; Jacinta Campos¹; Rita Augusto¹;
Alexandra Canedo¹ 
 1 - Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia e Espinho

Palavras-chave: Acute Mesenteric Ischemia, Epidemiology, Prognosis
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Introdução: Apesar da menor invasibilidade do pro-
cedimento quando comparado com a cirurgia conven-
cional, estão já descritos alguns fatores clínicos pré-
-operatórios que permitem prever uma mortalidade a 
curto prazo pós-EVAR. É fundamental a sua identifi-
cação por forma a otimizar a escolha de candidatos, 
numa altura em que o racionamento de custos ocupa 
cada vez mais um lugar de destaque na rotina médica.

Objectivos: O objetivo deste estudo e identificar 
todos os fatores clínicos que pré-operatoriamente 
permitem prever uma mortalidade pós-EVAR a curto 
prazo.

Material e Métodos: A população do estudo foi 
constituída por todos os doentes com aneurisma abdo-
minal infra-renal corrigido por EVAR no Hospital de São 
João de 2005 a 2014 e com Tomografia Computori-
zada (TC) pré e pós EVAR realizada no mesmo hospital 
(n=130). Foram parâmetros avaliados: idade, género, 
Diabetes Mellitus, Hipertensão Arterial, Tabagismo, 
Fração de ejeção, consumo de estatina, ocorrência de 
endoleak, diâmetro máximo pré-operatório, história 
de doença coronária e cirurgia cardíaca, sintomas de 
doença arterial periférica e doença carotídea prévia à 
cirurgia e tipo de anestesia (geral vs epdidural).

Resultados: No que respeita à análise univariada 
dos fatores de risco em estudo: a ocorrência qualquer 

de endoleak (p=0,047) associa-se a um aumento de 
mortalidade no tempo de follow up em estudo. Porém, 
quando divididos, o endoleak tipo I associa-se a um 
aumento da mortalidade (p=0,034), o que não acon-
tece com o endoleak tipo II (p=0,390).
História de doença coronária ou carotídea previamente 
à cirurgia não se associam a aumento de mortalidade 
pós-EVAR. Porém, uma tendência pode ser observada 
no que diz respeito aos sintomas periféricos prévios a 
cirurgia (p=0,096).
O consumo de estatina prévio a cirurgia não se revela 
protetor, ao contrário de alguns relatos prévios na 
literatura.
Por sua vez, os indivíduos com fração de ejeção redu-
zida (ICFER) apresentam aumento da mortalidade 
quando comparados aos indivíduos com fração de eje-
ção preservada (ICFEP) (p=0,006).
Na análise multivariada apenas a ocorrência de endo-
leak globalmente, assim como o endoleak tipo I em 
particular e a existência de insuficiência cardíaca com 
fração de ejeção reduzida constituem fatores preditores
independentes de aumento da mortalidade pós-EVAR.

Conclusões: Apenas a ocorrência de endoleak tipo I 
e fração de ejeção reduzida se associam independen-
temente a aumento da mortalidade, o que torna man-
datório uma rápida correção dos eventos de endoleak 
assim como uma seleção individual cuidada dos indi-
víduos com ICFER.

Palavras-chave: Mortalidade; Fatores de Risco; EVAR

Preditores clínicos de mortalidade pós-EVAR
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Objectivos: O presente estudo tem como objectivo a 
análise de custo-efetividade do acesso percutâneo para 
EVAR (pEVAR) em comparação com o grupo de controlo 
submetido a acesso femoral cirúrgico (cEVAR).

Material e Métodos: Análise retrospectiva de custo-
-efetividade entre Janeiro de 2013 e Setembro de 2015 
dos resultados do pEVAR (grupo 1) em comparação 
com um grupo de controlo de cEVAR (grupo 2), anali-
sando os dados demográficos, os custos por intervenção 
e custo total de tratamento, analisando as variáveis: 
material consumido, tempo de cirurgia, tipo de aneste-
sia e tempo de internamento. A análise foi efectuada 
utilizando o programa SPSS 23.0 com os testes X 2 para 
variáveis categóricas e teste t para variáveis contínuas.

Resultados: Obteve-se um total de 32 doentes subme-
tidos a EVAR, 8 casos de pEVAR e uma selecção aleató-
ria de 24 casos controlo de cEVAR. A idade média foi de 
75,2 anos, sendo 91% do sexo masculino. Não houve 
diferença significativa dos factores demográficos entre 
os 2 grupos, sendo os mais frequentes a HTA (75%), 

a dislipidemia (56%), a DPCO (28%) e a IRC (25%), 
observando-se contudo maior prevalência de doença 
coronária isquémica no cEVAR (28%, p=0.047). A 
anestesia mais comum no pEVAR foi a local (p<0.001), 
não se observando diferença no tempo cirúrgico entre 
os 2 grupos em relação ao tipo de anestesia. Não 
houve diferença no tempo de cirurgia (p=0.72) e dias 
de internamento (p=0.2) entre grupos, sendo superior 
o tempo de internamento em UCI no cEVAR (p<0.001). 
A análise dos custos de intervenção e custos totais do 
tratamento revelou menor custo no pEVAR em relação 
ao cEVAR (custos de intervenção em média do pEVAR 
vs cEVAR: 12399€ vs 12931€, p=0.049; custo total do 
tratamento: 13577€ vs 16037€, p=0.025).

Conclusões: O acesso percutâneo para EVAR tem 
demonstrado eficácia e segurança em relação ao acesso 
femoral cirúrgico.
A análise custo-efetividade demonstra custo inferior 
do acesso percutâneo em relação ao cirúrgico. Serão 
necessários novos estudos para avaliação do custo-
-efetividade a médio e longo prazo.

Análise custo-efetividade do acesso percutâneo 
para EVAR
Mário Marques Vieira¹; Ana Ferreira¹; João Rocha-Neves¹; Pedro Paz Dias¹; José Teixeira¹ 
 1 - Centro Hospitalar São João
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Objectivos: O presente estudo tem como objectivo a 
análise unicêntrica do EVAR no tratamento de aneuris-
mas aorta abdominal em urgência (rEVAR), com ava-
liação dos fatores preditores de mortalidade e análise 
de resultados.

Material e Métodos: Análise retrospectiva e unicên-
trica entre Janeiro de 2012 e Setembro de 2015 dos 
resultados do EVAR em comparação com o tratamento 
cirúrgico no tratamento de aneurismas em urgência, 
tendo em conta os factores demográficos e definindo 
a mortalidade como endpoint primário. Foram ainda 
analisados os endpoints: estabilidade hemodinâmica, 
tempo cirurgia, tipo de anestesia, tempos de interna-
mento. A análise foi efectuada utilizando o programa 
SPSS 23.0 com os testes X 2 para variáveis categóricas, 
teste t para variáveis contínuas e obtenção de curva de 
Kaplan-Meier para análise de sobrevida.

Resultados: Obteve-se um total de 37 doentes sub-
metidos a correção urgente de aneurisma, 31 com 
tratamento cirúrgico e 6 tratados por EVAR (84% vs 
16%). A idade média foi de 74 anos (min: 52, max: 
94). As comorbilidades mais frequentes foram a HTA 
(64,9%), doença coronária (56,8%) e tabagismo 
(51,4%), não havendo diferenças entre os dois gru-
pos. A insuficiência renal crónica estava presente em 
13,5% dos doentes, a doença pulmonar em 21,6% e 
a doença cerebrovascular em 8,1%, sendo esta última 

significativamente superior no rEVAR (p=0.047). A 
mortalidade global foi de 48,6%, superior na rotura 
livre (74%, p=0.002) e nos doentes submetidos a 
cirurgia com antecedentes de IRC e doença coronária 
(p=0.05). A análise de sobrevida demonstra diferença 
perto da significância entre as duas técnicas, seja em 
mortalidade global ou em rotura (mortalidade global: 
cirúrgico vs EVAR: 54,8% vs 16,7%; mortalidade em 
rotura: 61% vs 50%, p=0.087), evidenciado nas cur-
vas de sobrevida com follow-up máximo de 3 anos. O 
tempo de cirurgia não foi diferente entre grupos, apesar 
de superior no tratamento cirúrgico (média: 220 vs 216 
min, p=0.055). Observou-se maior mortalidade com 
utilização de prótese cónica em relação à bifurcada no 
rEVAR (p=0.014). A anestesia local associa-se signi-
ficativamente com a sobrevida (p=0.05). O tempo de 
internamento em UCI e enfermaria não obteve signifi-
cado estatístico apesar de superior no tratamento cirúr-
gico (cirurgia vs EVAR: UCI – 6,8 vs 1,3 dias, p=0,197; 
enfermaria – 18,7 vs 14,6 dias, p=0,103).

Conclusões: Não obstante a evidência atual demons-
trar resultados contraditório no tratamento endovas-
cular de aneurismas em urgência, o presente estudo 
mostra tendência positiva da sobrevida do rEVAR em 
relação com tratamento cirúrgico. A definição de um 
protocolo institucional permitirá normalizar procedi-
mentos e optimizar resultados do rEVAR.

Palavras-chave: rEVAR, AAA, Sobrevida

EVAR em urgência: análise de sobrevida
Mário Marques Vieira¹; Ana Ferreira¹; João Rocha-Neves¹; Pedro Paz Dias¹; José Teixeira¹
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Objectivos: O presente estudo tem como objectivo a 
avaliação unicêntrica e retrospectiva da função renal e 
hematológica perioperatória no tratamento de aneu-
rismas urgentes com análise dos fatores preditores de 
mortalidade.

Material e Métodos: Análise retrospectiva e unicên-
trica entre Janeiro de 2012 e Setembro de 2015 dos 
resultados do tratamento de aneurismas em urgência, 
tendo em conta a função renal e hematológica (perda 
hemática global) no perioperatório, tendo como end-
point primário a mortalidade e secundários a estabili-
dade hemodinâmica pré e intra -operatória. A análise 
foi efectuada utilizando o programa SPSS 23.0 com os 
testes X 2 para variáveis categóricas, teste t para variá-
veis contínuas.

Resultados: Obteve-se um total de 37 doentes no 
tempo descrito, submetidos a correção urgente de 
aneurisma, 31 doentes a cirurgia convencional e 6 
doentes a EVAR. A idade média foi de 74 anos (min: 
52, max: 94). As comorbilidades mais frequentes foram 
a HTA (64,9%), doença coronária (56,8%) e tabagismo 

(51,4%). A insuficiência renal crónica estava presente 
em 13,5% dos doentes. A análise da estabilidade hemo-
dinâmica pré e intra-operatória não revelou associação 
direta com mortalidade (p=0.18) à imagem da perda 
hemática, definida como número de unidades de glo-
bos rubros transfundidos, apesar de superior e perto da 
significância nos eventos de morte (7,4 vs 2,6 unidades, 
p=0.055). O número de unidades de plasma transfun-
didos foi superior nos óbitos, não obtendo diferença 
significativa (3.1 vs 1,6 unidades, p=0,203). A avalia-
ção da função renal demonstrou variação dos valores 
da creatinina sérica, com associação significativa com 
mortalidade na disfunção renal (variação da creatinina 
sérica em sobrevida vs morte global: 0,33 vs 0.54mg/dl, 
p=0.028), resultados observados no ajuste por tipo de 
intervenção (cirurgia: p=0.24; EVAR: p=0.005).

Conclusões: A estabilidade fisiológica desempenha um 
papel fulcral na mortalidade peri-operatória. Apesar da 
surpreendente ausência de relação de mortalidade com 
instabilidade hemodinâmica, observa-se diminuição da 
sobrevida com aumento da perda hemática e principal-
mente com a disfunção renal.

Fatores preditores de mortalidade em aneurismas 
urgentes: função renal e hematológica
Mário Marques Vieira¹; Ana Ferreira¹; João Rocha-Neves¹; Pedro Paz Dias¹; José Teixeira¹ 
 1 - Centro Hospitalar São João
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Aims: To present a case report of a hybrid solution for 
a ruptured thoracic aortic aneurysm with an unsuitable
anatomy for TEVAR.

Methods: This is a case report of a 79 years old male, 
with known medical history of congestive heart failure 
and hypertension. The patient described a 3 week long 
history of mild hemoptysis, which took him to his local 
hospital’s emergency service. A toraco-abdominal 
angio-CT was performed and revealed a ruptured des-
cending thoracic aortic aneurysm, with 50mm of lar-
gest diameter and extending from the origin of the left 
common carotid artery.
Bilateral common iliac aneurysms (42mm right; 21mm 
left), bilateral internal iliac aneurysms (14mm right and
13mm left) and left common femoral artery aneurysm 
(20mm) were also present. Extreme tortuosity of the 
aortic artery was noted, with an “S” conformation 
determined by two kinks: the first of approximately 
170º located about 10cm above the thoracoabdomi-
nal transition and the second of 95º above the aortic 
bifurcation.

Results: Considering the location of the aneurysm, 
as well as the aortic anatomy, a hybrid solution was 
planned.
A TEVAR with fixation in landing zone 1 was the cho-
sen intervention, and the patient undergone a previous 

left common carotid-carotid bypass, with proximal 
ligation of the left common carotid artery. Taking into 
account the aortic tortuosity, navigating the endopros-
thesis to the desired location was predictably difficult. 
In order to overcome this problem, surgical exposure 
of the right axilar artery was performed, with selective 
catheterization of the aorta through it and creation of 
an axilo-femoral “through-and-through” with a stiff 
guidewire. By engineering this solution, successful 
navigation and deployment of the endoprosthesis was 
performed. Control angiogram revealed a type II endo-
leak in the dependence of the left subclavian artery, 
and selective embolization with coils was later perfor-
med. Final angiogram revealed complete exclusion of 
the aneurysm, with no endoleaks and patency of the 
left vertebral, intermamary and tireocervical arteries.
The patient remained in the Intensive Care Unit for 21 
days, and was discharged to his local hospital 60 days 
after the intervention.

Conclusions: Endovascular correction for ruptured 
descending thoracic aortic aneurysms is the gold-stan-
dard procedure, as long as the anatomy is suitable for 
the correct navigation, placement and deployment 
of the endoprosthesis. In more complex anatomies, 
hybrid procedures with unconventional solutions are 
frequently necessary.

Palavras-chave: 

Ruptured Thoracic Aneurysm – an hybrid solution 
for a difficult anatomy
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Objectivos: To compare risk factors and their impact 
in the evolution of aneurysmal sac volume (ASV) and 
maximum aneurysm transverse diameter (ATD) in 
patients submitted to EVAR.

Material e Métodos: A total of 57 patients treated 
by EVAR were evaluated (93% male; mean age of 
72,6 years [56-85]). The mean follow-up period was 
13 months. Maximum ATD and ASV were measured 
in the pre-operative and latest posoperative angio-CT. 
Growth of > 5mm in diameter or more than 3% in 
volume in the pos-operative CT were considered sig-
nificant. Aneurysmal sac calcification, neck thrombus, 
neck angulation, endoleak and re-intervention were 
evaluated.

Resultados: This study demonstrated that there is 
positive correlation between ASV and ATD (p<0,001). 
Presence of endoleak is significantly associated with 
growth of the aneurysmal sac, both in maximum dia-
meter (p<0,001) and volume (p=0,002). There was a 

trend suggesting that neck thrombus >2mm (p=0,077) 
and neck angulation (>60º) (p=0,066) were related 
with diameter increase but not volume (p= 0,510 
and 0,453). No association was found between the 
presence of sac calcification and the post-operative 
behaviour of the aneurysmal sac. Re-intervention was 
associated with ATD growth of >5mm (p=0,034) but 
not with ASV growth of >3% (p=0,152).

Conclusões: Aneurysmal sac diameter and volume 
have a positive correlation. Endoleak influences both 
variables, but neck thrombus and neck angulation 
appear to influence sac diameter only. ATD growth 
was associated with higher reintervention.
This study suggests that certain anatomic factors 
influence aneurysm transverse diameter more than 
they influence volume. Since both these parameters 
have a positive correlation, authors believe some ATD 
growths represent only remodelling phenomena of the 
sac and thrombus and not true aneurysm sac growth. 
Further studies are required.

Are aneurysmal sac volume and diameter 
influenced the same way?
Joel Sousa¹; João Rocha-Neves¹; José Pinto¹; José Teixeira¹ 
 1 - Department of Angiology and Vascular Surgery, Hospital de S.João, Porto, Portugal
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Objectivos: To report a case of mycotic pseudo-aneu-
rysm of the right common iliac artery in a patient with 
infective endocarditis, first presenting as an embolic 
acute limb ischemia, and successfully treated with a 
spiralled vein graft.

Material e Métodos: This is a case report of a 39 
years old female, with a previous medical history of 
Tetralogy of Fallot, surgically corrected 28 years ago. 
The patient was first admitted in our institution due to 
a severe aortic and pulmonary insufficiency, secondary 
to an infective endocarditis. Replacement of the aortic 
and tricuspid valves was emergently performed, with full 
recovery from this acute event. During the pos-operative 
period, the patient developed an acute limb ischemia of 
the right lower limb. Trans-femoral tromboembolectomy 
was performed and pathological examination of the 
extracted material was required, which demonstrated 
the presence of fungal hyphae. The subsequent car-
diac imaging study demonstrated no apparent relapse 
of the infection, with transesophageal echocardiogram 
revealing any valvular vegetations. An abdomino-pelvic 
angio-CT was then performed, and revealed the pre-
sence of a volumous pseudo-aneurysm of the right com-
mon iliac artery, with 4 cm of largest diameter (Figure 1).

Resultados: Due to the risk of infection, the patient 
was proposed open surgical correction of the lesion. 
Great saphenous vein from the ipsilateral limb was 
harvested, and used to create a spiralled venous con-
duit of equivalent diameter with the common iliac 
artery (Figure 2). Aneurismectomy with partial removal 
of the common right iliac artery was performed, and 
circulation was restored with an interposition venous 
graft between the common iliac and the external iliac, 
with ligation of the internal iliac artery.
The pathologic study of the removed artery revealed 
structural changes compatible with infectious pseu-
doaneurysm, and the imunohystoquimic study confir-
med the presence of fungal hifae in its structure.
The pos-operative period went with no complications 
and the patient was discharged 60 days after admis-
sion, with no evidence of re-infection.

Conclusões: Mycotic pseudo-aneurysms are rare 
entities in all arterial territories. Despite some reported 
cases of iliac pseudoaneurysms in patients previously 
submitted to renal transplantation, mycotic pseudo-
-aneurysms of the common iliac arteries secondary to 
infectious endocarditis are an extremely rare event, not 
reported in the literature.

Palavras-chave: 

A rare case of arterial degeneration in a patient 
with infective endocarditis
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Introdução: Os aneurismas renais e viscerais são 
raros, no entanto, potencialmente ameaçadores. A sua 
taxa de incidência é de 0,01-0,2%, segundo séries de 
autópsias, tendo o seu diagnóstico aumentado, prin-
cipalmente, em doentes assintomáticos graças a um 
maior recurso a ecoDoppler, ecografia abdominal, 
angioTC e outros métodos imagiológicos.
No estudo destes doentes é fundamental uma avalia-
ção clínica e imagiológica individualizada, com desta-
que para a localização anatómica, eventuais aneuris-
mas associados, complexidade de acesso cirúrgico e 
risco de lesão de órgão-alvo.

Objectivos: O objetivo deste estudo foi rever os casos 
existentes nesta instituição avaliando as diferentes téc-
nicas utilizadas no tratamento e outcome dos doentes 
intervencionados.

Material e Métodos: Os autores identificaram 17 
pacientes consecutivos com o diagnostico de aneu-
risma renal ou visceral, entre 2011 e 2015. Verificou-
-se um predomínio do sexo masculino (65%), com uma 
mediana de idade de 57 anos. Os aneurismas apresen-
tavam uma localização anatómica diversificada, com 
predomínio dos aneurismas da artéria renal (n=6), 
da artéria esplénica (n=4) e do tronco celíaco (n=4). 
Menos frequentes foram os aneurismas da artéria 
hepática (n=1), da artéria mesentérica superior (n=1) 
e da artéria gastroduodenal (n=1).

Resultados: A correção aneurismática foi eletiva em 
92% dos casos (n=16). Um doente foi admitido com 
aneurisma tóracoabdominal em rotura. A vigilância 
clínica e imagiológica foi a opção em 4 doentes. Em 
2 doentes realizou-se exclusão cirúrgica do aneurisma, 
seguida de revascularização de órgão-alvo e 2 doentes 
foram submetidos a tratamento com recurso a laparos-
copia; 9 doentes foram submetidos a tratamento endo-
vascular (4 casos de exclusão aneurismática com coils, 
4 casos de revascularização com stent recoberto e 1 
procedimento composto).
O tratamento endovascular foi bem sucedido em 90% 
dos procedimentos e o cirúrgico em 100%. O tempo de 
follow-up médio foi de 19 meses. Identificaram-se duas 
complicações significativas: um endoleak tipo I após 
exclusão de aneurisma em rotura e um caso de HTA após 
embolização da artéria renal. Verificou-se um óbito no 
período peri-operatório, do doente operado em contexto 
de rotura. Não houve registo de insuficiência hepática, 
isquemia intestinal ou insuficiência renal após tratamento.

Conclusões: A tortuosidade dos ramos viscerais, o 
risco de rotura e a trombose são factores a ser pondera-
dos na decisão da melhor estratégia terapêutica. É fun-
damental ter em conta a artéria afectada e potenciais 
complicações associadas. O tratamento endovascular é 
uma técnica com elevada taxa de sucesso, associada a 
menor morbimortalidade, podendo ser uma opção tera-
pêutica de primeira linha.

Aneurismas renais e viscerais
Pedro Sousa¹; Clara Nogueira¹; Ricardo Gouveia¹; Jacinta Campos¹; Andreia Coelho¹; Rita Augusto¹; 
Pedro Monteiro¹; Alexandra Canedo¹; Fernando Marinho² 
 1 - Serviço Angiologia e Cirurgia Vascular - Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho; 
 2 - Técnico de radiologia - Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho
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Introdução: Os aneurismas anastomóticos correspon-
dem a uma entidade pouco frequente. Apesar de maio-
ritariamente se tratarem de falsos aneurismas, podem 
surgir também aneurismas verdadeiros, ou seja, com as 
três camadas da parede arterial.

Objectivos: Este trabalho tem como objetivo descrever 
o caso clínico de um doente de 73 anos, com antece-
dentes de amputação pela coxa do membro inferior 
esquerdo na sequência de aneurisma poplíteo trom-
bosado, admitido para tratamento cirúrgico eletivo de 
aneurisma poplíteo contralateral a 07/07/1998. Subme-
tido a exclusão do mesmo com construção de bypass 
femoro-poplíteo curto infra-genicular com VGS invertida 
homolateral em trajeto anatómico, com laqueação pro-
ximal e distal do aneurisma. Sem intercorrências no pós-
-operatório imediato.
Seguido em consulta de follow-up com controlo ecográ-
fico onde foi identificada degenerescência aneurismática 
arterial, apresentando ao nível da anastomose proximal 
cerca de 1,7 cm e a nível da anastomose distal 1,4cm 
em 05/04/2000.

Material e Métodos: Manteve-se vigilância, apresen-
tando em 15/08/2010 dilatação aneurismática da arté-
ria femoral superficial MID justa anastomose proximal 

com 4,8 cm sendo submetido a ressecção de aneurisma 
verdadeiro com interposição de enxerto de PTFE 6mm 
entre esta e conduto venoso de BFP prévio. Sem inter-
corrências no pós-operatório imediato.
A artéria poplítea distal em 2010 apresentava, aproxi-
madamente, 1,8 cm de diâmetro, optando-se por man-
ter vigilância. Até que em consulta de revisão em Março 
de 2015 o calibre da artéria poplítea justa anastomose 
distal em Angio TC era cerca de 3,2 cm. Foi, portanto, 
submetido, no dia 19/05/2015, a abordagem poplítea 
distal e, devido a redundância do conduto venoso de 
BFP prévio provocada por uma dilatação aneurismática 
progressiva apenas da artéria poplítea distal, foi possível 
proceder a exérese total do aneurisma e re-anastomose 
T-T de VGS a artéria poplítea distal de calibre normal.
Aos cerca de 8 meses de follow up, apresenta-se assin-
tomático, com pulso pedioso presente no MID, sem ima-
gens sugestivas de degenerescência aneurismática ao 
longo do eixo arterial do MID.

Conclusões: Este trabalho tenta realçar a relevância do 
seguimento destes doentes, não só em termos clínicos, 
mas também imagiológicos, pois estamos perante uma 
patologia de carácter difuso que pode surgir em qual-
quer segmento arterial de forma assintomática, como foi 
demonstrado neste caso clínico.

Palavras-chave: 

Doença aneurismática - uma patologia multifocal
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Introdução: O desenvolvimento de um falso aneurisma 
da artéria femoral profunda, após fixação interna de 
fratura intertrocantérica é uma complicação rara, sendo 
necessário um elevado índice de suspeita clínica apoiado 
por exames imagiológicos para o seu diagnóstico. O 
reconhecimento precoce do falso aneurisma é funda-
mental, procurando evitar situações graves como o sín-
drome de compartimento ou a isquemia de membros.

Objectivos: Apresentar uma complicação pouco 
comum ocorrida após a fixação de fratura intertrocan-
térica do fémur, descrever o quadro clínico desenvolvido 
pelo doente, os exames auxiliares diagnóstico necessá-
rios para a confirmação e caracterização da lesão.

Resultados: Apresentamos o caso de um homem de 
79 anos que desenvolveu um falso aneurisma de um 

ramo da artéria femoral profunda após fixação de fra-
tura intertrocantérica com placa e parafuso deslizante. O 
diagnóstico foi revelado pela angiografia por tomografia 
computorizada (angioTC) e o falso aneurisma corrigido 
por embolização com coils. Aos seis meses de follow-up 
o doente está assintomático e a angioTC de controlo 
demonstrou a completa exclusão do aneurisma.

Conclusões: O falso aneurisma da artéria femoral 
profunda após fixação de fratura intertrocantérica com 
placa e parafuso deslizante é uma complicação rara e 
potencialmente grave. Deve suspeitar-se da sua existên-
cia, perante uma quadro progressivo de dor e edema da 
coxa, com acentuação de anemia durante o pós-opera-
tório. Os exames imagiológicos: ecodoppler, angioTC e 
angiografia são fundamentais no diagnóstico precoce e 
na instituição do tratamento adequado.

Palavras-chave: Falso aneurisma, artéria femoral, fratura da anca

Falso aneurisma da femoral profunda após 
fixação de fratura da anca
Pedro Teixeira Gomes¹; Joana Ferreira¹; Pedro Sousa¹; Nádia Oliveira¹; António Marques Dias¹
 1 - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e alto-Douro

Notas
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Introdução: A lesão vascular por trauma envolvendo 
as artérias axilar e subclávia é uma entidade rara, com 
uma incidência de 0,9-3%. O principal mecanismo de 
lesão é o trauma penetrante. A exposição cirúrgica da 
artéria axilar, em contexto urgente, é complexa, prin-
cipalmente na presença de hemorragia ativa. O trata-
mento endovascular surge, assim, como uma alterna-
tiva viável, eficaz e menos invasiva.

Material e Métodos: Doente do sexo masculino, 24 
anos de idade, admitido no Serviço de Urgência em 
contexto de trauma, por arma de fogo, a nível axilar e 
hemitórax direito. Apresentava-se hemodinamicamente 
estável, sem sinais de isquemia do membro superior 
direito. No angioTC foi identificado um falso aneurisma 
da artéria axilar direita, sem outras lesões significativas 

associadas. Foi efectuada exclusão endovascular do 
falso aneurisma, com um stent recoberto Wallgraft®. 
Teve alta no 1º dia pós-operatório, com pulso radial 
e cubital palpáveis. Efectuou ecoDoppler periodica-
mente que confirmou permeabilidade da artéria axilar 
e trombose do falso-aneurisma, mantendo-se o doente 
assintomático.

Conclusões: Existem poucos dados publicados na 
Literatura Científica sobre os resultados do tratamento 
endovascular em lesões traumáticas da artéria subclá-
via e axilar. Apesar de escassos, parecem-nos estar 
estar associados a uma elevada taxa de sucesso ime-
diato, com menor comorbilidade sendo, atualmente, 
opção de 1ª linha, em doentes hemodinamicamente 
estáveis.

Falso aneurisma axilar em contexto de trauma 
por arma de fogo
Pedro Sousa¹; Andreia Coelho¹; Ricardo Gouveia¹; Jacinta Campos¹; Victor Martins¹; Miguel Lobo¹; 
Pedro Monteiro¹; Alexandra Canedo¹; Fernando Marinho² 
 1 - Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular - Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho; 
 2 - Técnico de radiologia - Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho

Palavras-chave: Aneurisma axilar, trauma

Notas
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Introdução: O tratamento endovascular está indicado 
na maioria dos casos de doença arterial obstrutiva peri-
férica aorto-ilíaca.

Objectivos: Apresentação sob a forma de póster de um 
caso clínico de doença arterial obstrutiva periférica do 
sector aortoilíaco.

Material e Métodos: Caso Clínico – Doente do sexo 
masculino, 81 anos, com queixas de claudicação bila-
teral dos membros inferiores, ao nível da coxa, para 
perímetros de marcha de cerca de 30 metros, em 
plano, incapacitante para as actividades diárias; qua-
dro com cerca de 1 ano de evolução, de agravamento 
progressivo, apesar de terapêutica médica optimizada. 
Antecedentes de hipertensão arterial e dislipidémia; 
ex-fumador. Ao exame objectivo, sem pulso femoral 
palpável, bilateralmente.
Doppler velocimétrico mostrou lesões do sector aorto-
-ilíaco com índice tornozelo/braço de 0.7, em ambos os
membros inferiores. Angio-TAC mostrou estenose da 
aorta infra-renal, com uma extensão de 2.5cm.
Submetido a angiografia aórtica e dos membros infe-
riores, que evidenciou estenose aórtica infra-renal. 

Realizada pré-dilatação com balão Abbott® Armada 
35 10*40mm, seguida de angioplastia com kissing 
stent Gore® Viabahn 10*100mm. Encerramento 
com dispositivo Abbott® Perclose ProGlide bilateral-
mente. Pulso femoral amplo, bilateralmente, no final 
da intervenção.

Resultados: Bom resultado morfológico no final do 
procedimento. Reavaliado 1 mês depois, apresen-
tando-se assintomático e com pulsos distais palpáveis 
bilateralmente. Doppler velocimétrico revelou índice 
tornozelo/braço de 1, bilateralmente. Mantido sob 
terapêutica médica com dupla anti-agregação plaque-
tar e estatina, bem como controlo apertado dos facto-
res de risco cardiovasculares.

Conclusões: O tratamento da doença arterial obstru-
tiva periférica aorto-ilíaca deve começar sempre pelo 
controlo dos factores de risco cardiovasculares, através 
da optimização da terapêutica médica. A decisão em 
avançar para procedimentos de revascularização deve 
ter em conta diversos factores, como o quadro clínico 
do doente, comorbilidades presentes e prognóstico 
vital, bem como a anatomia das lesões.

Palavras-chave: Endovascular, Estenose aórtica

Doença arterial obstrutiva periférica aorto-ilíaca
CASO CLÍNICO
Mário Moreira¹
 1 - Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra

Notas
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Introdução: A claudicação intermitente (CI) afecta 
oito milhões de indivíduos em todo o mundo, sendo a 
manifestação clínica mais frequente da doença arterial 
periférica. De acordo com a evidência científica actual, 
o exercício físico supervisionado é a principal medida 
terapêutica com impacto na capacidade de marcha e 
melhoria da qualidade de vida dos claudicantes.

Objectivos: O objetivo deste estudo é identificar o 
efeito de seis meses de exercício físico supervisionado 
combinado de caminhada em tapete rolante e exercícios 
resistidos num doente com CI. Mais especificamente 
foi avaliado o índice tornozelo-braço (ITB), a distância 
percorrida até pausa, a distância máxima percorrida, o 
número de pausas, o tempo total em pausa, e o nível 
de dor no momento zero (M0) e após 6 meses (M6).

Material e Métodos: Apresenta-se um caso de 
um homem de 59 anos com CI (ITB direito=0,82 e 
esquerdo=0,43) submetido a exercício físico supervi-
sionado. O exercício supervisionado foi realizado três 
vezes por semana e foi constituído por 20 a 40 minutos 
de caminhada com intensidade inicial de 3.2 Km.h-1 
com 0% de inclinação, sendo aumentada gradualmente 

de acordo com a perceção da dor. Os exercícios resis-
tidos para os membros inferiores (i.e. flexão plantar, 
agachamento e flexão da perna) foram realizados de 1 
a 3 séries de 8 a 15 repetições.
Foi determinado o ITB e a perceção da dor foi avaliada 
com a escala da dor na claudicação de 0 a 5 valores.

Resultados: Do início do programa de exercício até 
aos seis meses o ITB direito variou de 0,82 para 0,94 
e o esquerdo de 0,43 para 0,51. A avaliação da qua-
lidade da caminhada demonstrou que a distância per-
corrida até pausa no M0 e no M6 foi de 120 e de 1070 
metros, respetivamente. A distância máxima percorrida 
em 20 minutos de teste foi de 320 metros no M0 e 
1070 metros no M6. O número de pausas e o tempo 
total em pausa variaram do M0 para o M6 de 4 para 
zero e de 14,20 minutos para zero minutos respetiva-
mente. A dor na escala de claudicação durante o teste 
de caminhada diminuiu de 4 no M0 para 3 no M6.

Conclusões: Estes resultados sugerem que seis meses 
de exercício supervisionado que combina programa de 
marcha e exercícios resistidos melhoram a qualidade da 
caminhada e a dor e podem também incrementar o ITB.

Efeitos de exercício físico supervisionado na 
qualidade da caminhada na doença arterial periférica
Catarina Abrantes¹; Isabel Machado²; Pedro Sousa³; Carlos Magalhães4; Joana Ferreira5 
 1 - Universidade de Trás- os- Montes e Alto Douro, Departamento Ciências Desporto, Exercício e Saúde, CIDESD, Vila Real; 
 2 - Universidade de Trás- os- Montes e Alto Douro, CIDESD, Vila Real; 
 3 - Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro/EPE, Serviço de Radiologia, Vila Real; 
 4 - Centro Hospitalar de Trás- os- Montes e Alto Douro/EPE, Serviço de Fisioterapia, Vila Real; 
 5 - Centro Hospitalar de Trás- os- Montes e Alto Douro/EPE, Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular, Vila Real

Palavras-chave: Claudicação Intermitente, Exercício Físico, Doença Arterial Periférica

Notas



Posters Cirurgia Vascular

 99

P-05

Introdução: Quando existe necessidade de revascu-
larização dos membros inferiores dá-se prioridade a 
conduto autólogo, sendo a veia grande safena o pre-
ferido. A ocorrência de degenerescência aneurismática 
de veia enquanto substituto arterial é rara.

Objectivos: Apresenta-se um caso de dilatação aneu-
rismática de bypass de veia safena após reconstrução 
arterial, por traumatismo da artéria poplítea.

Material e Métodos: Revisão de processo clínico e 
compilação de imagens ilustrativas. Revisão da litera-
tura relacionada.

Resultados: Doente de 39 anos, fumador, sem outros 
fatores de risco vascular conhecidos, foi referenciado à 
consulta por claudicação do membro inferior esquerdo 
(MIE) para distâncias curtas, com 2-3 meses de evo-
lução. Apresentava volumosa tumefação pulsátil na 
fossa poplítea esquerda e não eram palpáveis pulsos 
distais nesse membro.
Como antecedentes salienta-se bypass poplíteo-poplí-
teo supra-infragenicular no MIE 19 anos antes, após 
traumatismo. O Índice Tornozelo-Braço (ITB) era 0,41 
no MIE e 1,14 no MID.
Do estudo realizado (eco-Doppler e angio-TC) verifi-
cou-se aneurisma parcialmente trombosado da porção 
proximal do bypass medindo 48x49mm, com oclusão 

do segmento distal e da artéria poplítea.
O doente foi proposto para tratamento cirúrgico, 
tendo sido efetuada abordagem medial supra e 
infragenicular,
constatando-se aneurisma de conduto venoso de 
bypass, confirmando os achados imagiológicos. Foi 
realizada exérese do conduto venoso e efetuado 
bypass femoro-tronco tibioperoneal com veia safena 
ipsilateral invertida. O pós-operatório evoluiu favora-
velmente, com recuperação imediata de pulsos distais. 
Aos 6 meses de pósoperatório o doente mantém-se 
assintomático, com permeabilidade do enxerto.

Conclusões: A literatura disponível sobre degeneres-
cência aneurismática de enxertos venosos é escassa 
e resulta de relatos de casos isolados. Durante mui-
tos anos a etiologia proposta assentava no modelo 
da progressão aterosclerótica, no entanto, o conhe-
cimento atual sugere o conceito da doença aneuris-
mática enquanto alteração sistémica (Loftus, 2009) e 
com fatores de risco diferentes. Segundo Bikk et al. o 
tratamento deve ser orientado pelos mesmos critérios 
aplicados a outros aneurismas. O tratamento recor-
rendo a novo enxerto autólogo foi a opção escolhida 
tendo em conta a idade jovem do doente e os melhores 
resultados associados a condutos autólogos, embora 
se reconheça o risco eventual de ocorrência de aneu-
risma de novo, a longo prazo.

Palavras-chave: Degenerescência aneurismática, Veia safena, Bypass

Degenerescência aneurismática de conduto 
de veia safena – CASO CLÍNICO
Sílvia Da Silva¹; João Vasconcelos¹; Miguel Maia¹; João Almeida Pinto¹; José Carlos Vidoedo¹
 1 - Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa
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Objectivos: A reestenose carotídea ulcerada acar-
reta um risco significativo de eventos neurológicos 
embólicos no stenting carotídeo. O presente trabalho 
pretende analisar, com exploração de um caso clínico, 
o papel do stent de células fechadas na reintervenção 
carotídea complexa.

Material e Métodos: Doente de 59 anos, com ante-
cedentes tabagismo, hipertensão arterial, dislipidemia, 
doença arterial periférica e estenose carotídea sintomá-
tica, tendo sido submetido a endarterectomia à direita 
em 2011. Deu entrada no serviço de urgência com histó-
ria sugestiva de vários episódio de amaurose fugaz com 
4 dias de evolução. O estudo carotídeo por eco-doppler 
e angio-TC revelou uma reestenose crítica complexa da 
bifurcação carotídea direita, com envolvimento da caró-
tida interna e externa, com placa hiperlipídica ulcerada. 
Após inicio de tratamento médico com antiagregação 
dupla e antidislipidémico em alta dose, optou-se por 
stenting carotídeo sob proteção cerebral por filtro, com 
implante de stent de células fechadas, via femoral.

Resultados: O procedimento decorreu sem inter-
corrências, sem eventos neurológicos intra e perio-
peratórios. Houve resolução completa dos episódios 
isquémicos cerebrais, tendo o doente alta sob antia-
gregação dupla e antidislipidémico em alta dose. No 
follow-up a 3 meses, o doente mantem-se assintomá-
tico, sem reestenose intra-stent.

Conclusões: A utilização de stents de células fecha-
das na estenose carotídea é alvo de controvérsia, 
com estudos recentes a não demonstrarem vanta-
gem nos eventos neurológicos e mortalidade sobre 
stents de células abertas, com aumento da taxa de 
fracturas e aceleração hemodinâmica1. Contudo, 
em reestenoses sintomáticas complexas, a utiliza-
ção destes stents parece diminuir a taxa de eventos 
neurológicos, em especial em doentes sintomáticos, 
com diminuição do efeito de “scaffolding” e maior 
cobertura da placa2.

O papel dos stents de malha fina na reestenose 
carotídea complexa
Mário Marques Vieira¹; Sérgio Sampaio¹; Pedro Almeida¹; João Rocha-Neves¹; Pedro Paz Dias¹; 
José Teixeira¹ 
 1 - Centro Hospitalar São João

Palavras-chave: Stent células fechadas, reestenose carotidea sintomática
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Introdução: A displasia fibromuscular (DFM) é uma 
patologia idiopática, não-inflamatória, não-ateroscleró-
tica das artérias de médio calibre, causando estenose, 
aneurisma e/ou dissecção.
A DFM afeta mais frequentemente as artéria renais, 
sendo a hipertensão renovascular a principal manifes-
tação da doença.
O tratamento destes doentes inclui medidas farmacoló-
gicas e/ou procedimentos de revascularização endovas-
culares ou cirúrgicos.

Objectivos: Reportar um caso de DFM de um ramo da 
artéria renal tratada com angioplastia com balão.

Material e Métodos: Mulher, 19 anos, caucasiana, 
fumadora, admitida por hipertensão grave; assintomá-
tica. Apresentava, ao exame objectivo, tensão arterial 
221/150 mmHg no braço direito e 223/150 mmHg no 
braço esquerdo; sem sopros abdominais audíveis.
Do estudo complementar efetuado destaca-se, no eco-
-doppler, velocidade de fluxo sistólico na artéria renal 
esquerda de 70 cm/s e 130cm/s na artéria renal direita 
e redução do calibre da artéria renal direita na angio-
ressonância. Excluiu-se envolvimento de outros leitos 
vasculares.
A arteriografia selectiva evidenciou estenose significa-
tiva de um ramo segmentar da artéria renal direita.
A doente foi submetida a angioplastia do ramo esteno-
sado com balão 2.5 mm x 30 mm e 3.0mm x 20 mm por 
punção da artéria femoral direita.

Antes da intervenção a doente encontrava-se medicada 
com lisinopril 20 mg e amlodipina 5 mg, tendo feito 
desmame após o procedimento.
Um ano e meio depois da angioplastia a doente apre-
senta a pressão arterial controlada sem recurso a medi-
cação antihipertensora.

Resultados: Os procedimentos de revascularização 
(angioplastia transluminal percutânea com balão ou 
cirurgia da artéria renal) têm-se mostrado eficazes no 
tratamento da hipertensão renovascular nos doentes 
com DFM, permitindo, frequentemente, a cura.
Estudos demonstram taxas de sucesso maiores em 
jovens, doentes com hipertensão de início recente e 
naqueles com doença unifocal.
Pelo seu caracter menos invasivo, a angioplastia por 
balão é, atualmente, o procedimento de primeira linha.
Os autores apresentam um caso de DFM de um ramo 
da artéria renal. Existe um número limitado de estu-
dos a avaliar a eficácia da angioplastia nestes casos 
e os resultados não são consistentes. Num estudo o 
envolvimento dos ramos afetou negativamente a efi-
cácia do tratamento. Noutros, contudo, as taxas de 
sucesso foram semelhantes à angioplastia da DFM da 
artéria renal.

Conclusões: A angioplastia com balão pode ser 
um tratamento eficaz em doentes selecionados com 
DFM da artéria renal ou seus ramos e hipertensão 
renovascular.

Palavras-chave: Displasia fibromuscular, angioplastia

Displasia fibromuscular de um ramo da 
artéria renal - CASO CLÍNICO
Nádia Oliveira¹; Pedro Sousa²; Rui Ramos²; Fernando Guimarães³; Vanessa Pires³; Joana Ferreira4

 1 - Interna do Ano Comum, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro; 
 2 - Serviço de Imagiologia, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro; 
 3 - Serviço de Medicina Interna, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro; 
 4 - Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular, Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro
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Introdução: A arterite de células gigantes (ACG) è 
uma vasculite que atinge artérias de grande e médio 
calibre, afetando tipicamente pessoas com mais de 
50 anos. O envolvimento da artéria carótida externa e 
seus ramos é responsável pelos sintomas característicos 
da doença, como são as cefaleias, dor à palpação da 
artéria temporal superficial, claudicação mandibular e 
perda de visão. A claudicação dos membros superiores 
secundária ao envolvimento da artéria subclávia e axilar 
ocorre em cerca de 20 % dos doentes.

Objectivos: Os autores apresentam uma doente de 72 
anos de idade, com história de claudicação dos mem-
bros superiores com 3 meses de evolução.
 
Material e Métodos: Foi avaliada no serviço de 
urgência por dor e cianose na falange distal do 5º dedo 
da mão esquerda, sem outros sintomas associados.
Ao exame físico não foi possível palpar pulsos em 
ambos os membros, apresentando fluxo Doppler bifá-
sico na artéria radial e cubital direitas e ausência de 
fluxo à esquerda.

Realizou uma angio-TC que revelou oclusão das arté-
rias axilares bilateralmente e associadamente espessa-
mento difuso das paredes arteriais dos troncos supraór-
ticos, achados sugestivos de uma vasculite.

Resultados: A doente foi internada para estudo etio-
lógico e tratamento. Realizou um estudo analítico com 
enfase para o despiste de doenças autoimunes, tendo 
sido inconclusivo. Iniciou terapêutica com prostaglandi-
nas, tendo melhorado das queixas álgicas e da cianose.
Submetida a biópsia da artéria temporal, tendo a análise 
histopatológica sido compatível com o diagnóstico ACG.
Iniciou terapêutica imunossupressora com corticoides 
que manteve à data da alta. Seguida atualmente em 
consulta externa, estando assintomática, mantendo 
terapêutica com corticoides.

Conclusões: A isquemia crítica dos membros superio-
res decorrente de ACG é incomum, sendo raramente 
reportada na literatura, no entanto é uma situação rela-
tivamente benigna uma vez que o tratamento médico 
permite a resolução do quadro na maioria dos doentes.

Arterite de células gigantes como causa de 
isquemia crítica dos membros superiores
Luís Machado¹; Mário Vieira¹; Ana Ferreira¹; Isabel Vilaça¹; Armando Mansilha¹; José Teixeira¹ 
 1 - Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular- Centro Hospitalar de S. João, Porto

Palavras-chave: Arterite de Células gigantes
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Introdução: Cerca de 50% das lesões periféricas ate-
roscleróticas localizam-se no sector femoro-poplíteo, 
sendo frequentemente lesões longas e difusas ou 
oclusões crónicas totais. A abordagem anterógrada da 
artéria femoral superficial (AFS) é a primeira estraté-
gia endovascular. Contudo, quando esta falha (o que 
se verifica em 20% dos casos) poderá ser considerada 
uma abordagem retrógrada por punção eco-guiada da 
artéria poplítea ipsilateral.

Objectivos: Descrever a nossa experiência inicial 
na repermeabilização da AFS por punção da artéria 
poplítea.

Material e Métodos: Procedeu-se à revisão dos 
doentes submetidos tratamento endovascular por pun-
ção retrógrada da artéria poplítea, de maio de 2014 a 
julho de 2015.

Resultados: Foram tratados dois indivíduos, um do 
sexo feminino de 88 anos e um outro masculino, de 
76 anos, por isquemia crítica dos membros inferiores. 
Ambos os doentes eram diabéticos e hipertensos e 
encontravam-se premedicados com antiagregante e 
estatina. Optou-se primeiramente por uma abordagem 
anterógrada da AFS, sem sucesso. Com os doentes 
em decúbito ventral, puncionou-se com a técnica de 

Seldinger por eco-doppler a artéria poplítea supra-arti-
cular, numa área permeável e sem evidência ecográfica 
de placas de aterosclerose ou calcificações. Utilizou-se 
um introductor 4 F e de seguida administrou-se 5 000 
unidades de heparina. Utilizando um fio guia hidrofílico 
0,035 com ponta em J (ZIPwire® Boston Scientific) e 
um cateter Bern 4F (Cordis®), procedeu-se à repermea-
bilização da AFS e posteriormente à angioplastia com 
balão de 4 e 5 mm Savy (Cordis®).
Num dos casos repermeabilizou-se ainda a artéria pero-
neal. Os doentes foram medicados após a intervenção
com 300mg de clopidogrel e mantiveram dupla antia-
gregação durante dois meses. Não se registaram com-
plicações relacionadas com o acesso. Follow-up de 8,5 
meses: um doente submetido a amputação minor, com 
cicatrização do coto de amputação e no outro verificou-
-se resolução do quadro de dor em repouso. Foi ainda 
tentada esta técnica num outro caso, mas após punção 
da artéria poplítea o procedimento foi interrompido 
pelo facto do doente não tolerar o decúbito ventral, por 
apresentar estenose aórtica severa.

Conclusões: O acesso poplíteo retrógrado poderá 
ser eficaz na repermeabilização da AFS. A abordagem 
com o doente em decúbito ventral apresenta limitações 
como documentado neste trabalho, em particular em 
doentes obesos e com patologia cardio-pulmonar.

Palavras-chave: Acesso poplíteo retrógrado, Lesões artéria femoral superficial

Acesso poplíteo retrógrado para repermeabilização 
de lesões da artéria femoral Superficial
Joana Ferreira¹; Rui Ramos²; Pedro Sousa²
 1 - Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular CHTMAD; 
 2 - Serviço de Radiologia CHTMAD
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Introdução: Apresentação de caso clínico sobre isque-
mia aguda secundária a trombose de artéria ciática 
persistente aneurismática e discussão desta entidade 
nosológica.

Resultados: Doente de 63 anos, antecedentes de dia-
betes, hipertensão, dislipidemia, referenciada por dor 
e palidez do pé esquerdo de início súbito, referindo 
dor na anca esquerda e claudicação gemelar esquerda 
com início 8 dias antes. A dor no pé aliviava com a 
pendência.
Ao exame objectivo constatou-se palidez do pé 
esquerdo e gradiente térmico pelo tornozelo. Apresen-
tava pulso rítmico, palpável distalmente no membro 
inferior direito. À esquerda, palpava-se pulso femoral, 
não sendo perceptíveis os pulsos poplíteo ou distais. O 
Indice tornozelo-braço (ITB) era de 1 à direita e 0.49 à 
esquerda.
Apresentava sinais de doença venosa crónica (trajectos 
varicosos e dermite pigmentar incipiente9. O eco-Dop-
pler arterial dos MI revelou ausência de lesões obstru-
tivas no sector aórtico infra-renal, ilíaco e femoral pro-
funda. A artéria “femoral” (superficial) aparentemente 
visualizada à esquerda, apresentava aspecto hipoplá-
sico atípico. Foi detectado fluxo monofásico na artéria 
poplítea e artérias tibiais à esquerda. Na arteriografia 
confirmaram-se os achados do eco-Doppler, corrobo-
rando padrão atípico no sector femoral esquerdo, suge-
rindo oclusão da artéria femoral (superficial) e desen-
volvimento de colaterais pela artéria femoral profunda. 

Dada etiologia incerta, realizou angioTC onde se obser-
vou massa de contornos arredondados hipodensa, 
posterior à articulação coxo-femoral, que apresentava 
continuidade proximal em ramo ocluído da artéria ilíaca 
interna esquerda e continuidade distal por artéria ciá-
tica ocluída no seu trajecto habitual paralelo ao nervo 
homónimo. Esta artéria apresentava continuidade ana-
tómica distal por artéria poplítea permeável desde o 
segmento supra-articular.
A doente foi submetida a bypass femoro-poplíteo uti-
lizando prótese de PTFE, com anastomose proximal na 
artéria femoral comum a nível inguinal e anastomose 
distal na artéria poplítea supra-articular que foi iso-
lada através de abordagem cirúrgica pela face lateral 
da coxa esquerda (terço inferior). Não houve intercor-
rências no pósoperatório. A doente recuperou pulsos 
distais imediatamente e o ITB é igual a 1.03, na última 
avaliação, 18 meses após a cirurgia.

Conclusões: A artéria ciática persistente (ACP) é uma 
variante rara congénita da vascularização do membro 
inferior, podendo originar vários tipos de complicações 
que podem levar à amputação. Estudos angiográficos 
calculam a incidência de ACP entre 2,5 a 4 casos por 
cada 10000, sendo unilateral em 80-90%. A degene-
rescência aneurismática ocorre em 15-44% de casos 
com ACP e é atribuída a hipertensão, infeção, ateros-
clerose e traumatismo crónico (pela localização). O tra-
tamento pode variar consoante a apresentação clínica 
ou os achados da arteriografia.

Isquemia aguda secundária a trombose de artéria 
ciática persistente aneurismática
José Vidoedo¹; Joao A. Pinto¹; Miguel Maia¹; João Vasconcelos¹; André Cruz¹ 
 1 - Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular, Centro Hospitalar Tâmega e Sousa

Palavras-chave: Artéria ciática, isquemia, aneurisma
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Introdução: A síndrome da veia cava superior con-
siste na obstrução sintomática da drenagem venosa 
da cabeça, pescoço e extremidades superiores. Pode 
dever-se a causas neoplásicas ou ter etiologia benigna 
em relação com a cateterização venosa central de longa 
duração.

Objectivos: Com este caso, os autores pretendem 
salientar as vantagens e desvantagens do tratamento 
fibrinolítico na síndrome da veia cava superior.

Resultados: Apresenta-se o caso de um doente de 65 
anos com antecedentes de adenocarcinoma do colon 
direito submetido a hemicolectomia direita, heptatecto-
mia e em tratamento paliativo de primeira linha através 
de dispositivo vascular totalmente implantavel introdu-
zido na veia subclavia e braquicefálica direita.
Dez dias antes da admissão foi admitido noutro hospi-
tal por episódios de síncope em associação com desen-
volviemnto de edema facial, do pescoço e dos membros 
superiores. A angiotomografia computorizada revelou a 
presença de trombo endoluminal do tronco braquioce-
fálico direito, prolongando-se para a veia cava superior 
e veia jugular interna direita, condicionando abundante 

circulação colateral mediastínica. Apesar da hipocoa-
gulação o doente mantinha sintomas neurológicos pelo 
que foi transferido para o nosso Hospital.
Depois de considerados os riscos e benefícios do trata-
mento, foi colocado um cateter multiperfurado através 
da veia jugular interna direita e com extremidade distal 
na porção proximal da veia cava superior. Através deste
cateter foi administrado um bólus de 1 mg de alteplase, 
seguido da perfusão de alteplase a 0,5 mg/h; uma per-
fusão de 600U de heparina foi adicionalmente mantida 
através do introdutor. Após 48h de tratamento obteve-
-se repermeabilização da veia cava superior e melhoria 
clínica significativa (Fig1). O doente manteve-se desde 
então hipocoagulado com enoxparina de baixo peso 
molecular e não apresentou novos episódios de edema 
após 6 meses de vigilância.

Conclusões: O tratamento endovascular da síndrome 
da veia cava superior é um procedimento simples que 
permite restabelecer a permeabilidade venosa e obter 
melhoria clínica significativa. Por esta razão deve ser 
ponderado nos doentes sintomáticos apesar da hipo-
coagulação e executado precocemente por vista a obter 
melhores resultados.

Palavras-chave: Sindrome da veia cava superior, fibrinólise

Tratamento fibrinolítico de síndrome da veia cava 
superior associada a implante vascular para
quimioterapia
Marina Dias-Neto¹; João Neves¹; José Fernando Ramos¹; José Fernando Teixeira¹
 1 - Hospital de São João

Notas



Posters Cirurgia Vascular

 107 106

P-12

Introdução: Apresentação de caso clínico sobre 
isquemia aguda secundária a trombose de artéria ciá-
tica persistente aneurismática e discussão desta enti-
dade nosológica.

Resultados: O tratamento endovascular dos aneuris-
mas da aorta abdominal com aneurisma da ilíaca bila-
teral apresentam um desafio técnico importante para 
o EVAR regular.
A embolização da artéria ilíaca interna mesmo que uni-
lateral está assciada a sintoma de claudicação nade-
gueira, disfunção sexual e mais raramente isquemia 
intestinal.

Objectivos: Apresentação de um caso clínico de um 
doente de 78 anos, sem história clínica prévia, que se 
apresentava com aneurisma da aorta e ilíaco bilateral 
(8cm de maior diametro).

Material e Métodos: O paciente foi submetido a 
correcção do aneurisma através de um evar ramificado 
para a artéria ilíaca interna bilateralmente (GORE-IBE).

Resultados: O procedimento decorreu sem 
intercorrência. 
O doente teve alta no dia a seguinte á cirurgia para 
a consulta externa, apresentando-se sem sintomas de 
novo e endoleak no TC.

Conclusões: A ramificação ilíaca bilateral será uma 
opção técnica com possíveis vantagens clínicas para 
o doente.

Evar ramificado bi-ilíaco
João Rocha Neves¹; Mario Marques Vieira¹; Joel Sousa¹; José “Da Xica” Pinto¹; Isabel Vilaça¹; 
Pedro Paz Dias¹; José Teixeira¹ 
 1 - Hospital São João, EPE

Palavras-chave: IBe bilateral
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Introdução: A embolização sistémica de stents repre-
senta uma complicação rara das intervenções do setor 
coronário. Surge relacionada com anatomias tortuo-
sas e calcificação parietal marcada ao prejudicarem 
a correta progressão e posicionamento dos stents. 
Por vezes o local de embolização não é identificado 
e mesmo nas situações em que o stent é visualizado 
e não é possível a sua remoção por via endovascular, 
são raras as vezes em que esta complicação cursa com 
repercussões clínicas.

Objectivos: Relatar um caso clínico de uma complica-
ção rara consequente a embolização sistémica de um 
stent coronário.

Material e Métodos: Relatamos o caso de uma 
doente de 72 anos de idade, submetida a um catete-
rismo coronário no contexto de um síndrome coronário 
agudo. Durante uma tentativa de stenting primário de 
uma lesão estenótica do tronco comum foi verificada a 
impossibilidade de progressão do stent. Aquando da 
remoção do mesmo constatou-se a sua embolização, 
posteriormente identificada a nível do segmento pro-
ximal da artéria femoral profunda. A este nível apre-
sentava concomitantemente uma fístula arteriovenosa, 
em provável relação com uma tentativa de punção 
prévia, tendo uma das extremidades do stent migrado 

para o interior da veia femoral, perpetuando a fístula. 
A doente foi referenciada para a nossa Instituição de 
forma a ser submetida a um procedimento cirúrgico de
revascularização coronária, bem sucedido. Os achados 
angiográficos do posicionamento do stent foram corro-
borados por eco-Doppler, confirmando-se uma fístula 
de alto débito. A doente foi proposta para um procedi-
mento endovascular onde foi tentado snaring do stent 
por acesso femoral contra-lateral, não tendo sido pos-
sível dada a ancoragem do mesmo a nível das paredes 
arterial e venosa. Optou-se por tratamento cirúrgico 
que consistiu no controlo dos vasos envolvidos, remo-
ção do stent e sutura arterial e venosa dos orifícios 
remanecescentes da fístula. O período peri-operatório 
decorreu sem intercorrências.

Resultados: Foi possível a remoção cirúrgica do stent 
e a correção da fistula arteriovenosa adquirida sem 
intercorrências associadas.

Conclusões: Relatámos um quadro clínico invulgar 
decorrente da embolização sistémica de um stent 
coronário. Trata-se de uma complicação rara das inter-
venções endovasculares deste setor. É fundamental o 
conhecimento das alternativas endovasculares e cirúr-
gicas disponíveis para o seu tratamento.

Palavras-chave: Migração de stent, Fístula arteriovenosa adquirida

Embolização distal de stent coronário complicando 
fístula arteriovenosa adquirida: uma complicação
inesperada
Ricardo Gouveia¹; Pedro Brandão¹; Pedro Monteiro¹; Pedro Sousa¹; Jacinta Campos¹; Andreia Coelho¹;
Rita Augusto¹; Alexandra Canedo¹
 1 - Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia e Espinho
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