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Objetivos Gerais:

•  Potenciar competências no tratamento da patologia da aorta torácia 
aguda;

•  Potenciar competências na correção endovascular de patologia  
da aorta torácica;

•  Planeamento pré-operatório endovascular;

- Aneurismas torácicos

- Disseção da aorta (indicações e aspetos técnicos)

- Traumatismo aórtico

- Síndrome aórtico agudo

•  Indicações e aspectos técnicos dos casos apresentado;

•  A importância da seleção de casos e técnicas

Necessidades formativas e resultado esperado

Desde a aprovação em 2005 pela FDA de endopróteses para correção do 
aneurisma da aorta torácico, a tecnologia endovascular assumiu-se como 
o paradigma do tratamento na aorta torácica descendente. O seu domínio 
é fundamental para o médico especialista permitindo o crescimento das 
opções e melhoria do tratamento do doente.

Este curso apresenta um espetro alargado de intervenção e de 
diferenciação: desde aspetos mais simplistas como interpretação 
imagiológica, assim como o planeamento de casos complexos com 
revascularização multivisceral e troncos supra-aorticos.

Objetivos Específicos:

•  Trata-se de um curso que terá como matriz casos clínicos e imagiologia 

•  Tem como objetivo melhorar o conhecimento assim como a confiança no 
planeamento e execução de casos de patologia aórtica.

•  O curso será tutorizado pelo Prof. Vicent Riambau e pelo Prof. Christoph 
A. Nienaber cirurgiões vasculares com reconhecida experiência em 
toda a área de atuação visada. Sendo o primeiro, autor das guidelines 
de patologia aórtica torácica da ESVS (European Society for Vascular 
Surgery).

  OBJECTIVOS DO CURSO  
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 ESTRUTURA 

Limite de Participantes: 18  |  Duração: 4 horas  
Dirigido a: A todos os profissionais de saúde que tratam patologia aórtica 
torácica aguda por via endovascular não exclusivo a cirurgiões

Metodologia

Ao longo do curso serão utilizadas a Metodologia  
de Exposição teórico-prática:

•  Introdução teorica

•  Prática tutorizada sob exemplos de casos / imagiologia

Avaliação

A avaliação será colocada: aprovado / não aprovado  
– mediante raciocínio e planeamento de casos clínicos.
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 13:30/14:00  
 ACUTE AORTIC SYNDROMES: WICH TO TREAT?   
Síndromes aórticos agudos: quais tratar? 
Christoph A. Nienaber  | Cirurgia Vascular, Brompton Hospital, London, UK

 14:00/14:30   
 PLANNING A TEVAR: SOLUTIONS OFF THE SHELF   
Planear um TEVAR: soluções não “customizadas”  
Vincent Riambau | Cirurgia Vascular, Barcelona, Espanha

 14:45/15:00   
 ANGIOESCOPIA VIRTUAL E HEMODINÂMICA DE FLUXOS  

 COMO FERRAMENTAS DE PLANEAMENTO  

António Tomás | Cirurgia Cardíaca, CHLC, Hospital Sta. Marta, Lisboa

 15:00/15:20   
 OSIRIX: TIPS AND TRICKS FOR THE THORAX  
Osirix: dicas para o tórax

 15:20/15:30   
 COFFEE-BREAK  

Café

 15:30/17:00   
 CLINICAL CASES   
Análise de casos clínicos
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