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 Na saída de mais este número da nossa Revista, re-
novo os mais sinceros agradecimentos à Equipa Editorial e 
de modo muito especial ao Prof. Dinis da Gama, pelo seu 
trabalho continuado e dedicação inexcedível a esta causa. O 
nível científico atingido, e mantido, e a aceitação de que a 
Revista goza são o melhor testemunho, e também a melhor 
recompensa, para essa dedicação de tantos anos.
 Tem sido tradição convidar, de dois em dois anos, 
uma Sociedade nacional prestigiada para organizar connos-
co a nossa Reunião Anual, que acontecerá, este ano, em 
Olhão, de 24 a 26 de Novembro próximo. É-me grato par-
ticipar que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia aceitou, 
com entusiasmo, o nosso convite. 
 Subordinada ao tema geral “Trabalho de Equipa”, a 
Reunião versará tópicos de interesse conjunto de todas as 
Especialidades envolvidas, nomeadamente das respectivas 
áreas de frequente interação. 
 Numa era de novas e promissoras tecnologias (à 
priori, menos invasivas…), em que as fronteiras tradicionais 
dos saberes e das intervenções se esbatem, ganha consistên-
cia e relevância prática o conceito de equipa pluridisciplinar. 
 O tratamento otimizado de todos os doentes, e 
de cada doente, em concreto, depende, naturalmente, de 

um diagnóstico correcto, da percepção global da situação 
clínica e da análise das opções terapêuticas aplicáveis. A 
equipa pluridisciplinar encontra-se em posição privilegiada 
para levar a cabo a avaliação, a formulação de propostas 
de tratamento e, sobretudo, a sua implementação prática, 
em procedimentos diferidos no tempo, ou durante a mesma 
sessão de intervenção. As áreas de colaboração entre Cirur-
gia Vascular - Cirurgia Cardíaca - Cardiologia não param de 
crescer e os procedimentos híbridos são um dado adquirido, 
multiplicando-se, por todo o mundo, as salas operatórias 
equipadas com imagiologia sofisticada. 
 A cirurgia de revascularização miocárdica híbrida 
(enxertos e stents), as endopróteses com “debranching” e as 
próteses valvulares percutâneas são alguns exemplos do tra-
balho de equipas pluridisciplinares, que poderão ser efectu-
ados, com grande vantagem, numa sala para procedimentos 
híbridos.
 É de esperar que estas estruturas se tornem possíveis, 
entre nós, a curto prazo, mau grado os custos de instalação 
e a conjuntura económica conhecida. 
 Aguardando a oportunidade do encontro na próxi-
ma Reunião Anual, apresento as minhas cordiais saudações.

  

O Presidente | Luís Vouga

MENSAGEM
DO PRESIDENTE

Trabalho de Equipa  
Team Work
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 O advento da medicina científica e a poderosa revo-
lução tecnológica que a tem suportado, vieram possibilitar a 
prevenção de muitas doenças e a cura ou o alívio de tantas 
outras, aumentando a sobrevida, a esperança e a qualidade 
de vida, para níveis nunca antes experimentados pela espé-
cie humana.
 É licito interrogarmo-nos, neste contexto, se este 
enorme progresso tecnológico não veio alterar aquilo que é 
a essência da Medicina, o acto médico e a relação médico-
-doente, e a carga enorme de valores espirituais que em seu 
torno gravita.
 As possibilidades de diagnóstico actuais são inco-
mensuráveis e de natureza diversa, sobretudo aquelas que 
se baseiam em técnicas de imagem, permitindo prescutar 
a interioridade do organismo com um rigor e um porme-
nor informativo impossíveis de ser alcançados pelo exame 
clínico tradicional. Por essa razão, muitas dessas tecnologias 
deixaram de ser consideradas como “meios auxiliares” para 
se assumirem, na plenitude, como verdadeiros “meios efec-
tores” de diagnóstico. Este facto teve e tem tido uma reper-
cussão importantíssima no acto médico e no exame clínico, 
aligeirando-o, abreviando-o e conduzindo-o muitas vezes 
ao estatuto de mero acto burocrático: seleccionar quais e 
quantos exames serão necessários para o estabelecimento 
do diagnóstico e proceder à escolha do tratamento adequa-
do, de acordo com outro dos paradigmas dos tempos actu-
ais, as “guidelines”, ou linhas de orientação terapêutica.
 Se somarmos a esse facto o crescimento e expan-
são da tecnologia médica com recurso à informática, para 
apoio à consulta e igualmente ao diagnóstico e à decisão 
terapêutica, parece encontrarem-se reunidas as condições 
para reduzir ao mínimo ou mesmo a abolir as oportunida-
des desse momento único e irrepetível que é o acto médi-
co, ponto de encontro de duas personalidades ou indivi-
dualidades, uma carenciada de ajuda, que procura a outra 
vocacionada para ajudar.

 Efectivamente, o progresso técnico e científico pode 
pôr em risco a relação médico-doente que é, reconhecida-
mente e desde Hipócrates, um acto ético por excelência.
 A Medicina não é só ciência e, ainda menos, técnica. 
A Medicina é também arte, a arte da relação (ars medica) a 
qual exige tempo, disponibilidade para ouvir, tentar com-
preender a doença e o seu portador e a inter-relação esta-
belecida, visto sabermos de antemão que não existem duas 
doenças nem dois doentes iguais.
 Não pode nem deve o doente ser encarado unica-
mente na sua dimensão física (o “tumor”, o “aneurisma”, o 
“AVC”, o “infarto do miocárdio”) mas também alguém que 
sofre e que porventura se sente preocupado, ansioso, por 
vezes angustiado sobre as dúvidas que pairam sobre a sua 
condição e o seu destino.
 Com efeito, a doença é uma das ameaças sérias que 
frequentemente pairam sobre a existência e aquela que tem 
sido, desde sempre, a mais temida. Não deixa de suscitar 
interrogações sobre a integridade e o destino da pessoa do-
ente e coloca-a muitas vezes próxima do final da aventura e 
dos insondáveis desígnios da existência, onde tudo se esbate 
e reduz à expressão mais singela e igualitária da vida, que é 
a morte.
 Efectivamente, nada fragiliza tanto o homem, física 
e espiritualmente, quanto a doença, transformando-o num 
profundo carenciado, para o qual a Medicina surge como a 
primeira e a última das esperanças.
 Escreveu um dia Mestre Juvenal Esteves, a esse res-
peito: …”A Medicina constitui o recurso ao suporte frágil do 
homem físico, que se surpreende na precariedade da exis-
tência”.
 Nesta época de incontornável pendor tecnológico, 
teremos que resistir ao singelo conceito do “homem físi-
co”, contrapondo-o à visão holística da “pessoa doente”. 
Por mais desenvolvidos que sejam os progressos técnicos, 
por mais poderosos que sejam os instrumentos postos à  

EDITORIAL

A Medicina Hipocrática sobreviverá ao desenvolvimento 
técnico-científico contemporâneo?

Does the Hypocratic Medicine will survive to the 
contemporaneous technico-scientific development?
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disposição dos médicos e dos doentes, eles gravitarão sem-
pre em torno dos mistérios da existência e das fragilidades 
da condição humana. E nesse pressuposto, haverá sempre 
lugar, através do acto médico, a um relacionamento pessoal 
feito de compreensão, dedicação, entrega e disponibilidade, 
tal como nos ensinou Hipócrates e assim se perpetuará, es-
tou convicto, ao longo dos tempos, respeitando a dignidade 
essencial da condição humana.

O Editor | A. Dinis da Gama
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O VENTRÍCULO DIREITO NA 
CIRURGIA CARDÍACA: 

A PERSPECTIVA DO CIRURGIÃO
Miguel Guerra

Departamento de Cirurgia Cardiotorácica,
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho

Resumo
O papel do ventrículo direito no prognóstico das doenças cardiovasculares e nos resultados da cirurgia cardíaca tem 

sido reconhecido ao longo dos últimos anos. A compreensão dos mecanismos que levam à falência do ventrículo direito tem 
ajudado na sua prevenção e no seu tratamento. Contudo, a avaliação correcta da função ventricular direita continua a ser um 
desafio diário na prática clínica. Além de uma forma geométrica complexa e diferenças na contractilidade segmentar, o ventrí-
culo direito é muito sensível à sobrecarga e à interacção com o ventrículo esquerdo. Neste artigo de revisão, os autores apre-
sentam a visão do cirurgião na abordagem peri-operatória da disfunção ventricular direita. Será, ainda, realçada a importância 
do diagnóstico precoce e de uma atitude preventiva, para além, da perspectiva de estratégias terapêuticas futuras no suporte 
destes doentes, muitas vezes em estado crítico. 

Summary
The right ventricle in cardiac surgery: The surgeon perspective

Right ventricular function is acknowledged as an important prognostic element in cardiovascular diseases and cardiac 
surgery. Although recent years have seen significant advances in the exploration of cardiac function, assessing right ventricu-
lar performance still remains a challenge for the daily practice. The right ventricle is a complex structure that cannot be ap-
proximated by a simple geometric form. It functions in a low impedance system therefore it is sensitive to pressure overload. 
Along with contractility and loading conditions, ventricular interactions play an important part in right ventricular function and 
failure. The aims of our review are to describe the main characteristics of RV anatomy, function and failure and also to present 
a perioperative perspective on right ventricular dysfunction assessment, its clinical significance and its urgent management. 
Moreover, the advantages of an early diagnosis and preventive approach will be discussed. An improved understanding of 
pathophysiology and technologic progress provides us with new pathways in the diagnosis and hemodynamic support of these 
often critically ill patients.

INTRODUTION

 The importance of right ventricular (RV) function in 
cardiac surgery has been recognized for several years.1 RV 
failure may be defined as the inability of the RV to provide 
adequate blood flow through the pulmonary circulation 
at a normal central venous pressure; it is usually due to a 

combination of RV pressure overload and RV contractile ab-
normalities. Many studies2,3 have, in fact, demonstrated its 
prognostic value after valvular heart surgery, coronary artery 
bypass surgery, heart transplantation and left ventricular (LV) 
assist device insertion. Acute RV failure after cardiac surgery 
continues to be a significant cause of morbidity and mortal-
ity. The survival rate associated with severe RV failure may 
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be as low as 25%–30%.3 More recently,4-8 advances in echo-
cardiography and magnetic resonance imaging have created 
new opportunities for the study of RV anatomy and physiol-
ogy. In this article, we will review RV function from the per-
spective of the surgeon caring for the perioperative patient 
undergoing cardiac surgery. We will discuss the importance 
of early diagnosis as well as better preventive and manage-
ment strategies.

ANATOMY OF THE RV
 
 In the normal heart, the RV is the most anteriorly 
situated cardiac chamber and lies immediately behind the 
sternum. In the absence of transposition of great arteries, 
the RV is delimited by the annulus of the tricuspid valve and 
by the pulmonary valve. The RV can be described in terms of 
3 components: (1) the inlet, which consists of the tricuspid 
valve, chordae tendineae and papillary muscles; (2) the tra-
beculated apical myocardium; and (3) the infundibulum, or 
conus, which corresponds to the smooth myocardial outflow 
region. (Fig.1) Three prominent muscular bands are present 
in the RV: the parietal band, the septomarginal band and 
the moderator band. The parietal band and the infundibular 
septum make up the crista supraventricularis. The septomar-
ginal band extends inferiorly and becomes continuous with 
the moderator band, which attaches to the anterior papillary 

muscle. Another important distinct characteristic of the RV is 
the presence of a ventriculoinfundibular fold that separates 
the tricuspid and pulmonary valves.9

 In contrast to the ellipsoidal shape of the LV, the RV 
appears triangular when viewed from the side and cres-
cent shaped when viewed in cross section. The shape of the 
RV is also influenced by the position of the interventricular 
septum. Under normal loading and electrical conditions, 
the septum is concave toward the LV in both systole and 
diastole. In the mature child and adult, the volume of the 
RV is larger than the volume of the LV, whereas RV mass 
is approximately one sixth that of the LV. The RV wall is 
mainly composed of superficial and deep muscle layers. 
The fibers of the superficial layer are arranged more or less 
circumferentially in a direction that is parallel to the atrio-
ventricular groove. The deep muscle fibers of the RV are 
longitudinally aligned base to apex. In contrast to the RV, 
the LV contains obliquely oriented myofibers superficially, 
longitudinally oriented myofibers in the subendocardium, 
and predominantly circular fibers in between. This arrange-
ment contributes to the more complex movement of the 
LV, which includes torsion, translation, rotation, and thick-
ening. The continuity between the muscle fibers of the RV 
and LV functionally binds the ventricles together and rep-
resents the anatomic basis of free ventricular wall traction 
caused by LV contraction. This continuity also contributes, 
along with the interventricular septum and pericardium, to 
ventricular interdependence.10

EMBRYOLOGY AND AGING

 The RV and RV outflow tract are derived from the 
anterior heart field, whereas the LV and the atrial chambers 
are derived from the primary heart field. The sinus part of 
the RV is derived from the ventricular portion of the primitive 
cardiac tube, whereas the infundibulum is derived from the 
conus cordis. In the anatomic LV, subaortic conal absorp-
tion occurs, which explains the absence of an infundibular 
component as well as mitral-aortic continuity. Under normal 
conditions, the dextroventricular loop positions the ana-
tomic RV to the right and the anatomic LV to the left. The 
complex spiral development of the outflow tracts explains 
the characteristic “crisscross” relationship between right and 
left outflow tracts, with the RV outflow tract being located 
anteriorly and to the left of the LV outflow tract.11

 The RV undergoes significant changes with aging, 
especially after birth and during infancy. In the fetus, car-
diovascular physiology is characterized by a high-resistance 
pulmonary circulation; a low-resistance systemic circulation; 
a large, nonrestrictive ductus arteriosus; right-to-left flow 
across the foramen ovale; equal pulmonary arterial and aor-
tic pressure; and hypoxemia. RV and LV free-wall thickness 
and force development are equal throughout fetal life, and 
the interventricular septum is midline and flat throughout 
the cardiac cycle. After birth and in infancy, RV hypertrophy 
regresses, and the heart remodels to the typical postnatal 

Fig. 1 Labeled image of the right ventricle. Distinguishing 
anatomic features of the RV are:  the more apical hinge 
line of the septal leaflet of the tricuspid valve relative to 
the anterior leaflet of the mitral valve; the presence of a 
moderator band; the presence of more than 3 papillary 
muscles; the trileaflet configuration of the tricuspid valve 
with septal papillary attachments; and the presence of 
coarse trabeculations. (adapted from http://biology.clc.
uc.edu)
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heart with a crescent-shaped RV and an elliptic LV. With ag-
ing, the pulmonary artery pressure and vascular resistance 
mildly increase, most probably secondary to an increase in 
arterial stiffness of the pulmonary vasculature. RV ejection 
fraction remains relatively well preserved with aging, as does 
LV ejection fraction. However, RV diastolic function changes 
with time - Doppler indices, reflective of flow pattern, dem-
onstrate a reduced early RV diastolic filling, increased late 
filling, and reduced myocardial diastolic velocities.12

PERFUSION OF THE RV

 The blood supply of the RV varies according to the 
dominance of the coronary system. In a right-dominant 
system, which is found in >80% of the population,13 the 
right coronary artery supplies most of the RV. The lateral wall 
of the RV is supplied by the marginal branches of the RV, 
whereas the posterior wall and the inferoseptal region are 
supplied by the posterior descending artery. The anterior 
wall of the RV and the anteroseptal region are supplied by 
branches of the left anterior descending artery. The infun-
dibulum derives its supply from the conal artery, which has 
a separate ostial origin in 30% of cases. The separate ostium 
explains the preservation of infundibular contraction in the 
presence of proximal right coronary occlusion. The relative 
resistance of the RV to irreversible ischemic injury may be 
explained by (1) its lower oxygen consumption, (2) its more 
extensive collateral system, especially from the moderator 
band artery, a branch of the first septal perforator that origi-
nates from the left anterior descending coronary artery, and 
(3) its ability to increase oxygen extraction.14,15

RV PHYSIOLOGY

 The primary function of the RV is to receive systemic 
venous return and pump it into the pulmonary system. Un-
der normal conditions the RV, in contrast to the LV, is cou-
pled to a low pressure, highly distensible arterial system. In 
the absence of shunt physiology or significant valvular re-
gurgitation, the stroke volume of the RV will normally match 
that of the left. Because of the greater end-diastolic volume 
of the right ventricle, RV ejection fraction is lower than the 
LV. Several mechanisms contribute to RV ejection, the most 
important being the bellows-like inward movement of the 
free wall. Other important mechanisms include the contrac-
tion of the longitudinal fibers, shortening of the long axis, 
drawing the tricuspid annulus toward the apex and the trac-
tion on the free RV wall at its points of attachment to the LV 
as a result of LV contraction. In contrast to the LV, twisting 
and rotational movements do not contribute significantly to 
RV contraction. Furthermore, the contraction of the RV is 
also sequential, starting with the trabeculated myocardium 
and ending with the contraction of the infundibulum.16

 RV follows a time-varying elastance model in 
which ventricular elastance is described by the relationship 

between systolic pressure and volume under variable loading 
conditions. RV systolic elastance is lower than that of the LV 
and is considered to be the most reliable index of RV con-
tractility. This arrangement implies that the RV is far more 
sensitive to increases in afterload. Under normal conditions, 
the RV is coupled with a low impedance, highly distensi-
ble pulmonary vascular system. Compared with the systemic 
circulation, pulmonary circulation has a much lower vascu-
lar resistance, greater pulmonary artery distensibility, and a 
lower peripheral pulse wave reflection coefficient. RV pres-
sure tracings show an early peaking and a rapidly declining 
pressure in contrast to the rounded contour of LV pressure 
tracing. RV isovolumic contraction time is shorter because 
RV systolic pressure rapidly exceeds the low pulmonary artery 
diastolic pressure. (Fig.2)

 RV systolic function is a reflection of contractility, 
afterload and preload.17 RV performance is also influenced 
by heart rhythm, synchrony of ventricular contraction, RV 
force interval relationship and ventricular interdependence. 
Compared with the LV, the RV demonstrates a heightened 
sensitivity to afterload change. Although in clinical practice, 
pulmonary vascular resistance is the most commonly used 
index of afterload, it may not reflect the complex nature of 

Fig. 2 RV pressure tracings show an early peaking and a rapidly 
declining pressure in contrast to the rounded contour of 
LV pressure tracing. Contraction Mechanisms of the RV 
are: inward movement of the free wall, which produces a 
bellow effect; contraction of the longitudinal fibers, which 
shortens the long axis and draws the tricuspid annulus 
toward the apex; traction on the free wall at the points 
of attachment secondary to LV contraction; shortening of 
the RV greater longitudinally than radially; twisting and 
rotational movements do not contribute significantly to 
RV contraction; and smaller inward motion is required to 
eject the same stroke volume. (adapted from http://heart.
bmj.com)
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ventricular afterload. Within physiological limits, an increase 
in RV preload improves myocardial contraction on the basis 
of the Frank-Starling mechanism. Beyond the physiological 
range, excessive RV volume loading can compress the LV and 
impair global ventricular function through the mechanism of 
ventricular interdependence. Many others factors influence 
RV filling, including intravascular volume status, ventricular 
relaxation, ventricular chamber compliance, heart rate, pas-
sive and active atrial characteristics, LV filling and pericardial 
constraint.18-20

HEART RHYTHM AND DYSSYNCHRONY

 Maintenance of sinus rhythm and atrioventricular 
synchrony is especially important in the presence of RV dys-
function. For example, atrial fibrillation or complete atrio-
ventricular block are poorly tolerated in acute RV myocardial 
infarction, acute pulmonary emboli or chronic RV failure. In 
fact, RV dyssynchrony refers to the concept of suboptimal 
coordination of RV mechanical function; it could potentially 
lead to reduced cardiac output or increased filling pressures. 
Actually, resynchronization therapy has been associated with 
improvement in RV ejection fraction in patients with con-
genital heart disease or RV failure.21

VENTRICULAR INTERDEPENDENCE

 Ventricular interdependence refers to the concept 
that the size, shape, and compliance of one ventricle may 
affect the size, shape, and pressure-volume relationship of 
the other ventricle through direct mechanical interactions. 
Although always present, ventricular interdependence is 
most apparent with changes in loading conditions such as 
those seen with respiration or sudden postural changes. 
Ventricular interdependence plays an essential part in the 
pathophysiology of RV dysfunction. Systolic ventricular inter-
dependence is mediated mainly through the interventricular 
septum. Approximately 20% to 40% of RV systolic pressure 
and volume outflow results from LV contraction. Moreover, 
in the presence of scarring of the RV or replacement with a 
noncontractile patch, the septum is able to maintain circula-
tory stability as long as the RV is not dilated.22

 The evidence for diastolic ventricular interdepend-
ence is well established, as well, as the importance of the 
pericardium. In acute RV pressure- or volume-overload 
states, dilatation of the RV shifts the interventricular septum 
toward the left, alters LV geometry, and increases pericardial 
constraint. As a consequence, the LV diastolic pressure-vol-
ume curve shifts upward, which potentially leads to a de-
creased LV preload, an increased LV end-diastolic pressure, 
or low cardiac output states. Acute RV dilatation has also 
been shown to lead to a decrease in LV elastance. Converse-
ly, LV volume or pressure overload has also been shown to 
shift upward the RV diastolic pressure-volume relationship 
and to redistribute RV filling into late diastole.23

PERIOPERATIVE ASSESSMENT OF THE RV

 In cardiac surgery, right heart catheterization and 
echocardiography play an essential and complementary role 
in the assessment of RV structure and function. Both tech-
niques provide useful information that may help tailor the 
surgical approach and provide guidance in the management 
of hemodynamically unstable patients. Hemodynamically, 
RV dysfunction or failure is usually recognized in the pres-
ence of a elevated right atrial pressure or a right atrial pres-
sure to pulmonary capillary wedge pressure ≥ 0.8 and/or a 
low cardiac index.24

 RV hypertrophy is echocardiographically defined as 
a ventricular wall thickness more than 5 mm at end-dias-
tole. Under normal conditions, the RV appears triangular, 
when viewed from the side and crescentic in cross-section. 
The analysis of septal curvature may provide useful insights 
into RV pathology. The eccentricity index, a measure of sep-
tal curvature, represents the ratio of the LV minor axis di-
ameter to its perpendicular axis. In normal subjects, the in-
dex is essentially one at both end-diastole and end-systole. 
In the adult with acquired pressure overload, the RV dilates 
early and the ventricular septum is displaced toward the 
LV cavity especially at end-systole. In volume overloaded 
states, the RV is dilated and rotated clockwise and the ven-
tricular septum is displaced toward the LV cavity, mainly at 
end-diastole.25

 The study of RV function comprises indices that re-
flect RV systolic function, RV diastolic function, global and 
regional RV function and valvular function. Indices of RV 
systolic function may describe the extent of RV contraction 
or reflect RV contractility. RV ejection fraction26 (RVEF) rep-
resents the ratio of stroke volume to end-diastolic RV vol-
ume. RVEF has the advantage of being a widely accepted 
and validated index of RV function. Its prognostic value 
has been proven in heart failure, valvular heart disease, 
and coronary heart disease. RVEF has, however, the dis-
advantage of being highly load dependent and may not 
always reflect ventricular contractility in volume or pres-
sure overloaded states. Echo-derived RV fractional area 
change27 (RVFAC) is an index of RV systolic function that 
is easier to measure. It represents the ratio of RV systolic 
area change to the end-diastolic area and a good correla-
tion has been reported between RVFAC and RVEF meas-
ured using magnetic resonance imaging. Tricuspid annular 
plane systolic excursion28 (TAPSE) measures the longitudi-
nal systolic motion of the free edge of the tricuspid valve 
annulus. Compared with RVEF and RVFAC, TAPSE has the 
advantage of not being limited by RV endocardial border 
recognition. Preoperatively, it may represent a reasonable 
index of global systolic function; however, its reliability 
postoperatively has not been as well established. Systolic 
tissue Doppler velocity of the tricuspid annulus29 (St) has 
been studied as an index of RV function using both spec-
tral pulsed wave tissue Doppler and color tissue Doppler. 
In patients with heart failure, a moderate correlation was 
noted between St velocity and RVEF. Currently, its predictive 
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value in cardiac surgery is not well established. The isovo-
lumic acceleration30 (IVA) is a recently described index of 
systolic performance that is relatively load independent. 
It is calculated by dividing the maximal isovolumic myo-
cardial velocity by the time to peak velocity using spectral 
pulsed wave or color tissue Doppler. Further validation of 
this promising new index in cardiac surgery is, however, 
required. The maximum first derivative of RV pressure de-
velopment31 (dP/dtmax) has also been used as an index 
of RV contractility. It has been demonstrated, in numer-
ous studies, that RV dP/dtmax is significantly affected by 
loading conditions and cannot be used as a reliable in-
dex of contractility. It may, however, be useful in assess-
ing directional changes in response to therapy, assuming 
stable loading conditions. The RV myocardial performance 
index32 (RVMPI) has been described as a nongeometric in-
dex of global ventricular function. It represents the ratio 
of isovolumic time intervals to ventricular ejection time. It 
increases in the presence of systolic or diastolic dysfunc-
tion and has been suggested that RVMPI may be useful in 
stratifying patients undergoing high-risk valvular surgery.

PATHOPHYSIOLOGY OF RV FAILURE AFTER CARDIAC 
SURGERY

 RV failure is a complex clinical syndrome that can re-
sult from any structural or functional cardiovascular disorder 
that impairs the ability of the RV to fill or to eject blood. 
(Fig.3) The cardinal clinical manifestations of RV failure are 
(1) fluid retention, which may lead to peripheral edema, as-
cites, and anasarca; (2) decreased systolic reserve or low car-
diac output, which may lead to exercise intolerance and fa-
tigue; or (3) atrial or ventricular arrhythmias. The importance 
of RV function in patients undergoing cardiac surgery has 
been recognized for several years.33 In small retrospective 
studies,34,35 preoperative RV systolic dysfunction predicted 
late survival after coronary artery bypass surgery and mitral 
valve surgery. In the hemodynamically unstable postopera-
tive cardiac patient, RV systolic dysfunction was associated 
with an increased risk of mortality. In patients with ischemic 
cardiomyopathy and severe LV systolic dysfunction undergo-
ing nonemergent coronary artery bypass surgery, the pres-
ence of significant RV dysfunction was associated with an 

Fig. 3 Pathophysiology of RV failure in cardiac surgery. 
Adapted from3-7 (LV-left ventricular; LVAD-left ventricular assist device; PA-pulmonary artery; TR-tricuspid regurgitation).



REVISTA PORTUGUESA DE CIRURGIA CARDIO-TORáCICA E VASCULAR

214 Volume XVII - N.º 4

increased risk of postoperative and long-term morbidity and 
mortality. Patients with RV dysfunction have a higher inci-
dence of postoperative inotropic or mechanical support, re-
quire longer intensive care unit and hospital stays, and have 
reduced short-term and long-term survival rates.36 
 Postcardiotomy RV failure is often precipitated by an 
element of ischemia and myocardial depression after cardio-
pulmonary bypass. Myocardial dysfunction and pulmonary 
hypertension are usually mild and do not lead to postop-
erative circulatory failure. However, in vulnerable patients, 
cardiopulmonary bypass may contribute to postoperative RV 
failure. Other factors which may contribute to postoperative 
RV failure are listed in table 1. When the RV fails, mainte-
nance of hemodynamic stability depends on LV contraction, 
especially that of the septum, atrial contraction, atrioven-
tricular synchrony, and RV perfusion. Although volume load-
ing may improve RV function, excessive volume loading may 
contribute to low cardiac output through ventricular inter-
dependence. RV dilatation causes a leftward shift of the ven-
tricular septum, increases pericardial constraint, and modi-
fies LV geometry. As a consequence both LV distensibility and 
contractility may be decreased resulting in reduced cardiac 
output.37

 Many factors may contribute to low cardiac output 
in patients with RV failure such as RV systolic dysfunction, 
tricuspid regurgitation, ventricular interdependence, brady-
cardia or tachyarrhythmias, or suboptimal preload. Hypoten-
sion may further aggravate RV dysfunction by leading to RV 
ischemia. Ventricular interdependence plays an important 
role in the pathophysiology of RV failure, especially in the 
acute setting. RV dilatation and/or pressure overload cause 
a leftward shift of the septum, changing LV geometry; RV 
dilatation also may increase the constraining effect of the 
pericardium. These changes contribute to the low-cardiac 
output state by decreasing LV distensibility and preload.  LV 
elastance may be decreased through the mechanisms of 
ventricular interdependence. In some patients with severe 
and progressive RV failure, pulmonary arterial pressure may 

decrease as a consequence of low cardiac output. Therefore, 
the interpretation of pulmonary pressure in patients with 
pulmonary hypertension should always take into account 
the degree of RV failure and effective cardiac output. RV di-
astolic dysfunction impairs RV filling and increases diastolic 
RV pressures and right atrial pressures. Tricuspid regurgita-
tion is usually a prominent feature of acute RV failure and 
may be the result of RV dilation and pulmonary hyperten-
sion. Hypoxemia is often noted in patients with severe RV 
failure and may occur as a consequence of increased right to 
left shunting through a patent foramen ovale or increased 
ventilation-perfusion mismatches associated with low car-
diac output.38

MANAGEMENT OF POSTOPERATIVE RV FAILURE

 The management of RV failure after cardiac surgery 
should always take into account the origin and the setting 
of RV failure, as well, its prevention. Prevention of acute RV 
failure begins with the identification of high-risk patients. 
This group includes patients with preexisting pulmonary hy-
pertension or preexisting RV dysfunction, patients undergo-
ing surgery with long cardio-pulmonary bypass times and 
patients with very low LV ejection fraction.39 Strategies that 
may reduce the risk of severe postoperative RV failure in-
clude 1) selecting the appropriate timing for surgery; 2) op-
timizing preload, afterload and contractility; (3) preserving 
sinus rhythm; (4) avoiding hypoxemia and hypercapnia and 
selective use of pulmonary vasodilators; (5) avoiding liberal 
transfusion strategies; and (6) prompting surgical manage-
ment when indicated.
 (1) Choosing the appropriate timing for surgery may 
significantly decrease the risk of postoperative RV failure. In 
patients with valvular heart disease cardiac surgery should 
be considered before the development of severe RV dysfunc-
tion. In patients presenting with an acute RV myocardial in-
farction, it is usually considered reasonable to delay coronary 
artery bypass graft surgery for 4 weeks until RV contractile 
recovery. In patients with coronary artery disease and RV dys-
function, the integrity of the RV blood supply must be con-
sidered for revascularization. Off-pump surgery could have 
the theoretical benefit of improving myocardial protection 
in high-risk candidates. In patients with functional tricuspid 
regurgitation associated with dilation of the tricuspid annu-
lus, there is growing evidence that favours repair, as well 
as, residual tricuspid regurgitation has been associated with 
increased mortality and morbidity.40,41

 (2) One of the most important principles in manag-
ing postoperative RV failure is to be able to maintain sys-
temic blood pressure while minimizing RV dilation. In pa-
tients with postoperative RV failure and low filling pressures, 
preload should be optimized to increase cardiac output. 
However, excessive volume loading should be avoided, as it 
may lead to LV dysfunction through the mechanisms of ven-
tricular interdependence. In fact, excessive volume loading 
may increase pericardial constraint and decrease LV preload 

Table 1 Common Causes of RV failure in 
Cardiac Surgery

(1) pre-existing RV dysfunction or pulmonary hypertension;
(2) suboptimal myocardial protection during surgery; 
(2)  long cardiopulmonary bypass time; 
(3)  RV myocardial ischemia/infarction caused by coronary embolism or 

graft occlusion; 
(4)  atrial arrhythmias or loss of atrioventricular synchrony; 
(5)  reperfusion lung injury with secondary pulmonary hypertension;
(6) postoperative pulmonary embolism;
(7) preexisting pulmonary vascular disease;
(8) protamine-induced pulmonary hypertension;
(9) sepsis associated myocardial depression;
(10) LV failure;
(11) excessive blood transfusions or volume overload;
(12) volume depletion or high dose of inotropes causing RV dynamic 

obstruction;
(13) residual tricuspid regurgitation;
(14) pericardial constriction postcardiotomy;
(15) acute unloading of the LV after insertion of a LV assist device.
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and consequent cardiac output, but hypovolemia may also 
decrease RV preload and cardiac output, which may lead 
to a vicious cycle of RV ischemia and further hypotension. 
In patients with acute hemodynamically compromising RV 
failure, inotropic or vasopressor support may be required. 
Dobutamine is the most commonly used inotrope in RV fail-
ure. It increases the cardiac index and stroke volume while 
maintaining preload and decreasing pulmonary vascular re-
sistance. The combination of dobutamine and nitric oxide 
also has been shown to be beneficial. Dopamine is used in 
severely hypotensive patients, whereas milrinone is preferred 
in the presence of tachyarrhythmias induced by dopamine 
or in patients on β-blockers. Levosimendan, a calcium sen-
sitizer, has been used in low-output heart failure, but its 
promise, specifically for RV failure, has been explored only in 
small human studies.42,43

 (3) Maintenance of sinus rhythm and atrioventricular 
synchrony is especially important, because atrial fibrillation 
and atrioventricular block may have profound hemodynamic 
consequences. Therefore, placement of atrial epicardial leads 
should be considered in patients at risk of postoperative RV 
failure. Sequential AV pacing and cardioversion of unstable 
tachyarrhythmias should be considered promptly when ap-
propriate.44

 (4) Optimal ventilation settings in patients with se-
vere RV failure may increase RV preload and decrease RV 
afterload. In general, hyperinflation of the lungs should be 
avoided, as it may significantly increase pulmonary vascu-
lar resistance. Application of high levels of positive end-
expiratory pressure will also narrow the capillaries in the 
well-ventilated areas and divert flow to less well ventilated 
or nonventilated areas. Therefore, an increase in ventilation-
perfusion mismatch resulting in a decrease in arterial oxygen 
content can be expected. Hypoxemia may lead to pulmonary 
vasoconstriction and contribute to pulmonary hypertension. 
Hypercapnia and acidosis should also be avoided, as they 
may exacerbate pulmonary hypertension. The prevention of 
pulmonary hypertension and its consequences is a promis-
ing strategy for preventing postoperative RV failure. Inhaled  

pulmonary vasodilators may be helpful in the treatment of 
postoperative pulmonary hypertension and RV failure. The 
most commonly used inhaled pulmonary vasodilators in-
clude iNO, inhaled prostacyclin, iloprost, and inhaled mil-
rinone. Inhaled sildenafil has been also recently studied in 
experimental models of lung reperfusion injury.45,46

 (5) In the acute setting, transfusions of packed red 
blood cells should be minimized to avoid excessive volume 
loading and exacerbation of pulmonary hypertension. A 
liberal transfusion strategy, mainly platelets transfusions, in 
critically ill patients has been associated with increased mor-
tality and morbidity.47

 (6) In patients with acute RV failure refractory to medi-
cal treatment, mechanical support with an RV assist device 
may be used as a bridge to transplantation or to recovery. 
Although RV assist device re-establishes hemodynamic stabil-
ity in most cases, the hospital discharge rate following a suc-
cessful weaning may be as low as 30%. Occasionally, when 
time does not allow for surgical insertion of a assist device or 
in the presence of associated acute lung injury, an extracor-
poreal membrane oxygenator is used as a bridge to RV assist 
device or transplantation. Transplantation may be considered 
in selected patients with advanced refractory RV failure.48

CONCLUSION

 Acute RV failure after cardiac surgery remains a ma-
jor cause of morbidity and mortality. A comprehensive as-
sessment of RV function may improve risk stratification and 
lead to early management of RV failure. Recognition of high-
risk patients may decrease the incidence of refractory post-
operative RV failure. Advances in myocardial protection, pro-
phylactic use of inhaled pulmonary vasodilators, and better 
RV assist device technology will hopefully improve outcomes 
in this high-risk population. Ongoing research will lead to a 
better understanding of the molecular, genetic, and neuro-
hormonal bases of the syndrome, which will help us tailor 
the management of RV failure.
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Resumo
A comparação entre Cirurgia Coronária (CABG) sem circulação extracorporal (CEC) e CABG convencional (conv) conti-

nua a ser um tema controverso. 
Objectivo: Comparar os resultados de CABG conv e CABG sem CEC, a curto e a longo prazo, em doentes (dts) de risco 

elevado, na ausência de enviesamentos habituais nesta matéria.  
Material e Métodos: Estudo observacional prospectivo de 752 dts (252 com CABG conv e 500 com CABG sem CEC) 

operados consecutivamente ao longo de 23 meses por 4 cirurgiões com larga experiência nas 2 técnicas. Para comparação 
de resultados, constituiram-se 2 grupos (Gr) de dts – GrA, com 252 dts de CABG conv, e GrB, de 252 dts de CABG sem CEC – 
emparelhados (de forma cega) em relação ao género (sexo F – 51 dts), idade (média de 65 vs 64 anos), dados angiográficos 
(3-VD/TC – 92% vs 90%), Euroscore aditivo (4,6 vs 4,6), enfarte prévio (58% vs 59%), diabetes (48% vs 49%) e hipertensão 
(83% vs 83%). Outros dados (GrA vs GrB): disfunção ventricular esquerda – 39% vs 34% (NS); Euroscore logístico – 5,4% vs 
5,9% (NS). Fez-se a avaliação dos resultados cirúrgicos, da evolução clínica hospitalar, dos custos hospitalares (intra-operatórios 
e pós-operatórios major) e do follow-up a curto (média de 50 dias) e a longo prazo (média de 5 anos). 

Resultados: (GrA vs GrB): 1) Resultados cirúrgicos: Nº de bypasses/dt 2,9 vs 2,4 (p<0,01); nº de condutos arteriais/
dt 1,2 vs 1,2; revascularização completa 60% vs 60%; tempo total de cirurgia 155+/-49 vs 136+/-42 m (p<0,001); tempo 
total de cirurgia nos dts com 3 bypasses 157+/-41 vs 156+/-37 m (NS).   2) Evolução hospitalar: suporte inotrópico (SI) 46% 
vs 29% (p<0,001); SI pesado 14% vs 6% (p<0,025); pós-operatório anódino 18% vs 26% (p<0,025); eventos CV signifi-
cativos (excluindo taquiarritmias auriculares) 33% vs 20% (p<0,01); infecções 22% vs 14% (p<0,05); complicações graves 
22% vs 9,5% (p<0,001); duração de cuidados intensivos 4 vs 3 dias (p<0,01); tempo CABG-alta 11,3 vs 9,8 dias (p~0,05); 
mortalidade hospitalar (MH) 4,4% vs 2,0% (NS); MH + morbilidade crónica invalidante 7,5% vs 3,2% (p<0,05). 3) Custos 
hospitalares: intra-operatórios – sobreponíveis; pós-operatórios – excesso de cerca de 900 euros/dt no GrA. 4) Follow-up a 
curto prazo: dts assintomáticos 75% vs 85% (p<0,025); complicações pós-alta 8,3% vs 7,7% (NS); probabilidade de se estar 
vivo e assintomático +17% no GrB (p<0,01); mortalidade 0% vs 0%. 5) Follow-up a longo prazo (87%vs 90% dts), dados 
aos 5 anos: dts vivos e coronariamente assintomáticos 72% vs 75% (NS); eventos cardíacos significativos/graves de causa 
coronária 18,8% vs 9,3% (p<0,025); revascularização miocárdica percutânea electiva 4,8% vs 2,3% (NS); mortalidade geral 
11,8% vs 11,9% , de causa coronária 6,9% vs 4,4% (NS).

Conclusões: Em mãos experientes e perante dts de risco elevado, a CABG sem CEC oferece menos riscos pós-
-operatórios do que a CABG conv, com uma clara repercussão positiva sobre os custos hospitalares e o follow-up a curto 
prazo. A longo prazo, os benefícios de revascularização obtidos com a CABG “off-pump” não são inferiores aos da CABG 
conv, verificando-se mesmo uma redução significativa da incidência de eventos cardíacos graves num subgrupo particular 
de dts.
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Summary
Advantages of off-pump coronary bypass surgery over conventional coronary bypass 
surgery

Comparison between off-pump coronary bypass surgery (OP-CABG) and conventional CABG (C-CABG) remains a con-
troversial issue. 

Objective: To compare short- and long-term OP-CABG and C-CABG results in high-risk patients (pts), in absence of usual  bias. 
Material and Methods: A prospective observational study of 752 pts (252 pts with C-CABG and 500 with OP-CABG), 

consecutively operated throughout 23 months by 4 surgeons largely experienced in both CABG modalities. For comparison of 
results, two groups (Gr) of pts were constituted – GrA, with 252 C-CABG pts, and GrB, with 252 OP-CABG pts – being the pts 
blindly matched for gender (female sex – 51 pts), age (mean of 65 vs 64 yrs), angiographic data (3-VD/left main – 92% vs 90%), 
additive Euroscore (mean of 4.6 vs 4.6), prior myocardial infarction (58% vs 59%), history of diabetes (48% vs 49%) or hyperten-
sion (83% vs 83%). Other clinical data (GrA vs GrB): left ventricular dysfunction – 39% vs 34% (NS); logistic Euroscore – mean 
of 5.4% vs 5.9% (NS). Surgical results, in-hospital clinical evolution, in-hospital costs (intra-operative and major post-operative 
costs), and short-term (mean of 50 days) and long-term (mean of 5 years) follow-up were object of evaluation.

Results (GrA vs GrB): 1) Nr of bypasses/pt 2.9 vs 2.4 (p<0.01); nr of arterial conduits/pt 1.2 vs 1.2; complete revascu-
larization 60% vs 60%; surgical total time 155+/-49 vs 136+/-42 min (p<0.001); surgical total time in pts with 3 bypasses 
157+/-41 vs 156+/-37 min (NS). 2) In-hospital post-operative evolution: inotropic support (IS) 46% vs 29% (p<0.001); heavy 
IS 14% vs 6% (p<0.025); uncomplicated post-operative course 18% vs 26% (p<0.025); significant CV events (excluding atrial 
tachyarrhythmias) 33% vs 20% (p< 0.01); infection 22% vs 14% (p<0.05); severe complications 22% vs 9.5% (p<0.001); 
mean intensive care length of stay 4 vs 3 days (p<0.01); surgery-to-discharge length of stay 11.3 vs 9.8 days (p=>0.05); in-
hospital mortality (HM) 4.4% vs 2.0% (NS); HM + disabling chronic morbidity 7.5% vs 3.2% (p<0.05). 3)) In-hospital costs:  
intra-operative – superposable; post-operative – excess of about  900 euro/pt in GrA. 4) Short-term follow-up: asymptomatic 
pts – 75% vs 85% (p<0.025); post-discharge complications – 8.3% vs 7.7% (NS); probability of being alive and asymptomatic 
+17% in GrB (p<0.01); mortality 0% vs 0%. 5) Long-term-follow-up (87% vs 90% pts), at 5 years: pts alive with no clinical 
evidence of active coronary artery disease 72% vs 75% (NS); significant/severe cardiac events of coronary origin 18.8% vs 9.3% 
(p<0.025); elective PTCA 4.8% vs 2.3% (NS); all-cause mortality 11.8% vs 11.9%; coronary mortality 6.9% vs 4.4% (NS).

Conclusions: In experienced hands and before high-risk pts, OP-CABG offers lesser post-operative risks than C-CABG, 
with clear and positive consequences on in-hospital costs and short-term follow-up. During long-term follow-up, the revas-
cularization benefits obtained by OP-CABG are not inferior to those conferred by C-CABG, and a significant reduction of the 
incidence of severe cardiac events can even be seen in a particular subset of pts.

INTRODUÇÃO

 Vinte anos passados sobre a apresentação dos pri-
meiros resultados do exercício de cirurgia de revasculari-
zação miocárdica (CABG) sem o recurso a circulação ex-
tracorporal (CEC), a comparação entre CABG convencional 
(com CEC) e CABG sem CEC (“off-pump”) continua a ser 
um tema controverso. Apesar da implementação com su-
cesso da CABG sem CEC em muitos centros cirúrgicos e 
dos sucessivos progressos técnicos (em termos de melhoria 
das condições de estabilização miocárdica segmentar e de 
execução das anastomoses distais) que tornaram possível a 
prática de CABG “off-pump” pela generalidade dos cirurgi-
ões cardíacos, não há um consenso alargado sobre o lugar 
da CABG sem CEC no panorama da cirurgia coronária.
 Em termos teóricos globais, a CABG sem CEC “terá 
de oferecer” resultados cirúrgicos (a curto e a médio pra-
zo) superiores aos da CABG convencional, desde que per-
mita obter a mesma taxa de revascularização completa, o 
mesmo grau de fiabilidade das anastomoses distais (e pro-
ximais) e os tempos operatórios não tenham uma duração 
muito superior. Uma intervenção cirúrgica sob CEC implica 
uma resposta inflamatória sistémica complexa1, prolonga-

da e potencialmente muito deletéria para os doentes com 
disfunção ventricular significativa ou com comorbilidades 
importantes ou simplesmente para os doentes muito ido-
sos. Por outro lado, a protecção do septo interventricular 
durante a CEC é manifestamente insuficiente2,3. Conse-
quentemente, e na ausência de outros factores de envie-
samento, a realização de CABG com CEC condicionará um 
aumento do risco de morbilidade pós-operatória significa-
tiva e um aumento do risco de morte no pós-operatório. 
Sendo assim, não deveria haver hoje controvérsia quanto 
às vantagens da CABG “off-pump”. Porém, quando reve-
mos a bibliografia publicada já durante a primeira década 
do século XXI, não é isso que verificamos.
 Estudos observacionais, publicados entre 2003 e 
2005 e realizados com doentes de risco elevado4-7, revela-
ram que a mortalidade hospitalar e a morbilidade pós-ope-
ratória eram inferiores nos doentes submetidos a CABG 
sem CEC. Em contrapartida, vários estudos aleatorizados, 
publicados entre 2002 e 2006 e envolvendo doentes de 
baixo risco, não apresentaram conclusões semelhantes. 
Por outro lado, uma meta-análise de 66 estudos aleato-
rizados, englobando mais de 5500 doentes e publicada 
no European Heart Journal em 20088, mostrava que, em  
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comparação com a CABG convencional, a cirurgia “off-
-pump” não apresentava diferenças em termos de mor-
talidade hospitalar e enfarte do miocárdio (EAM) perio-
peratório, embora houvesse uma tendência para menores 
prevalências de acidente vascular cerebral (AVC) e de fi-
brilhação auricular no pós-operatório, com redução dos 
riscos relativos de mais de 30 por cento8. Os resultados 
desta meta-análise têm, no entanto, de ser devidamente 
reavaliados (e parcialmente desvalorizados) porque se tra-
ta de estudos que envolvem sobretudo doentes com doen-
ça de um ou dois vasos coronários e sofrem de vários vícios 
importantes: a experiência dos cirurgiões com a técnica 
“off-pump” só é mencionada e descrita em menos de um 
quarto dos ensaios, a taxa de conversão “off-pump >> 
on-pump” é inaceitavelmente elevada (entre zero e 27 por 
cento, com uma média de 5 por cento) e apenas oito por 
cento dos estudos (englobando todavia cerca de 1000 do-
entes) têm um perfil de “low-bias risk”8. Consequentemen-
te, torna-se óbvio que na maior parte dos ensaios incluídos 
nesta meta-análise há um claro enviesamento em desfavor 
da técnica de CABG sem CEC.
 Mais recentemente, o ensaio aleatorizado mul-
ticêntrico ROOBY (envolvendo mais de 2200 doentes e 
largas dezenas de cirurgiões de 17 centros pertencentes 
à rede norte-americana dos Veterans Affairs) revelou pio-
res resultados cirúrgicos no seguimento a um ano para 
o grupo de doentes submetido a CABG sem CEC – com 
um “outcome” cardiovascular composto mostrando uma 
prevalência significativamente mais elevada e uma taxa 
de permeabilidade dos enxertos significativamente mais 
baixa9. Porém, neste estudo é gritantemente exibido um 
enviesamento major, que consistiu em considerar que os 
cirurgiões estavam habilitados a entrar no ensaio com uma 
experiência cirúrgica em CABG “off-pump” resumida a 20 
intervenções10.
 Considerando agora o subtema dos doentes idosos, 
o ensaio aleatorizado Best Bypass Surgery (BBS), efectuado 
em doentes com doença de três vasos, uma idade média 
superior a 75 anos, um Euroscore logístico médio de cerca 
de 7 por cento, mas com um perfil de comorbilidades não 
relevante11, mostrou que a mortalidade aos 30 dias e a 
taxa de EAM perioperatório eram (de forma não significa-
tiva) inferiores nos doentes sujeitos a CABG “off-pump”, 
não havendo diferenças em relação à prevalência de AVC 
perioperatório. Por outro lado, um pequeno estudo obser-
vacional retrospectivo, realizado em octogenários12, reve-
lou que – apesar de os doentes submetidos a CABG sem 
CEC terem um perfil de risco claramente mais elevado e 
uma taxa de revascularização  completa significativamente 
inferior – a cirurgia “off-pump” permitiu uma mortalidade 
mais baixa e um internamento mais curto, sendo o prog-
nóstico a longo prazo (6 anos) semelhante ao registado 
nos indivíduos que fizeram CABG convencional12.
 Neste ponto da discussão preliminar, é importan-
te dar ênfase à questão dos enviesamentos “ocultos”, de 
natureza clínica ou técnica, que podem de forma múlti-
pla influenciar o perfil de risco do procedimento cirúrgico. 

Entre os enviesamentos de natureza clínica (que, por se-
rem “ocultos”, não vão ter repercussão no cálculo do Eu-
roscore, mesmo que façam parte da sua grelha), estão a 
função diastólica, a presença “oculta” de diabetes, doença 
renal crónica ou doença parietal da aorta, a doença pul-
monar obstrutiva crónica até então subclínica, a doença 
coronária difusa, entre outros. Os enviesamentos de na-
tureza técnica dizem respeito à experiência dos aneste-
sistas (um tópico raramente abordado mas que é muito 
relevante quando se passa de CABG com CEC para CABG 
“off-pump”)13 e, sobretudo, dos cirurgiões. A experiência 
dos cirurgiões cardíacos em CABG sem CEC é obviamente 
muito variável e é seguro que a grande maioria dos en-
saios não foi realizada com todos os cirurgiões envolvidos 
a apresentarem-se igualmente experientes nas duas moda-
lidades de cirurgia coronária.
 O conceito de doente de alto risco ou baixo ris-
co assenta num terreno movediço. A avaliação do risco 
individual pode ser difícil e é fonte não rara de erro. Por 
outro lado, os conceitos de risco evoluíram com o tem-
po. Muitos doentes aceites hoje para CABG seriam limi-
narmente rejeitados há quinze anos atrás. Por outro lado 
ainda, o aperfeiçoamento das técnicas intra-operatórias e 
dos cuidados pré e pós-operatórios tem conduzido a uma 
melhoria dos resultados cirúrgicos, com nítida redução da 
mortalidade hospitalar. A avaliação do risco feita com base 
no sistema do Euroscore logístico reflecte directamente as 
situações clínicas e as experiências pós-operatórias vividas 
há 10-15 anos, com doentes que foram aceites para ci-
rurgia e efectivamente operados; praticada hoje em dia, 
frequentemente sobrestima o risco cirúrgico actual. Por 
outro lado, porém, vários parâmetros ou combinações de 
parâmetros clínicos, frequentes em doentes idosos e que 
podem desempenhar um papel relevante nas consequên-
cias pós-operatórias da CEC, não são contemplados nos 
programas informáticos de cálculo do risco operatório e 
podem conduzir a uma subestimação do risco. Estes vá-
rios aspectos, que podem hoje em dia jogar a favor ou em 
desfavor da CABG com CEC, justificam que a revisão actual 
de muitos trabalhos que compararam CABG convencional 
com cirurgia “off-pump” em doentes chamados de alto 
risco deva ser feita com várias reservas.
 Em súmula, muitos dos estudos que comparam a 
CABG com CEC com a CABG “off-pump” estão datados e 
desfasados dos cenários clínicos que enformam hoje a ci-
rurgia coronária, e muitos outros enfermam de vícios me-
todológicos importantes que limitam severamente ou des-
mentem as suas conclusões. A comparação entre as duas 
modalidades de CABG tem de ser refeita à luz das realida-
des actuais da terapêutica da doença coronária. Apesar da 
evidência recente que, com base numa extensa revisão dos 
trabalhos com análise dos “propensity scores”14, aponta 
para a superioridade da CABG sem CEC no que se refere 
aos resultados cirúrgicos a curto prazo11, muitas dúvidas 
significativas persistem e não há informação forte acerca 
dos resultados a longo prazo. Este é um tema que merece 
continuar a ser estudado.
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OBJECTIVO

 O objectivo deste trabalho é comparar os resultados 
de CABG convencional e CABG sem CEC, a curto e a longo 
prazo, em doentes de risco relativamente elevado, na ausên-
cia de certos enviesamentos frequentes nesta matéria, quer 
de natureza clínica quer de natureza técnica.

MATERIAL E MÉTODOS

 Trata-se de um estudo observacional aberto, pros-
pectivo, de 752 doentes com idade superior a 39 anos, sem 
antecedentes de cirurgia coronária, operados consecutiva-
mente ao longo de 23 meses (Janeiro de 2005 a Dezembro 
de 2006) por quatro cirurgiões com larga experiência nas 
duas modalidades de CABG (com 10 a 21 anos de experi-
ência em CABG com CEC e 9 anos de treino em CABG “off-
-pump”), apoiados por equipas anestesiológicas também 
experientes nos dois tipos de cirurgia. Quinhentos e cinco 
doentes foram orientados para CABG sem CEC e os restantes 
para CABG convencional. A taxa de conversão de cirurgia 
“off-pump” em cirurgia “on-pump” foi de um por cento (5 
doentes). Assim, 252 indivíduos foram efectivamente sujei-
tos a CABG com CEC e os restantes 500 a CABG “off-pump”.
 À partida, a opção por cirurgia com ou sem CEC não 
foi aleatorizada. Os doentes em relação aos quais se previa 
efectuar apenas um “bypass” aortocoronário ou arterioco-
ronário (BAC) foram seleccionados para CABG sem CEC e os 
indivíduos com mais de três BACs previstos foram maiorita-
riamente seleccionados para CABG convencional. Por outro 
lado, a opção por CABG “off-pump” estava também relacio-
nada com questões ligadas ao aprovisionamento hospitalar 
– estava dependente da existência em armazém de estabili-
zadores cardíacos, cujo fornecimento foi irregular ao longo 
do período do estudo.
 A técnica operatória de CABG com CEC envolvia a 
execução de uma esternotomia mediana convencional, o 
recurso a hipotermia moderada (a 32º C) e a utilização de 
cardioplegia cristalóide fria (em 198 doentes – 79 por cento 
dos casos) ou sanguínea (nos restantes 21 por cento dos 
doentes); recorreu-se ao uso intra-operatório de aprotinina 
em 185 doentes (73 por cento dos casos).
 A técnica operatória de CABG sem CEC envolvia a rea-
lização de uma esternotomia mediana convencional e o recur-
so a sistemas de estabilização cardíaca (Octopus IV e Starfish 
I), com o uso sistemático de “shunts” intracoronários prévio à 
execução das anastomoses distais. A técnica cirúrgica perma-
neceu inalterada ao longo do período do estudo.
 Por revascularização completa, entendeu-se a reali-
zação de “bypass” de todas as lesões obstrutivas significa-
tivas (estenose superior a 50 por cento no tronco comum e 
na artéria descendente anterior; estenose superior a 70 por 
cento nas outras artérias coronárias principais, nas colaterais 
de primeira linha e nas colaterais de segunda linha com bom 
calibre e proximais), com excepção de vasos embrionários ou 
distais com calibre igual ou inferior a um milímetro.

 A designação de suporte inotrópico pesado implica 
o uso de uma dose de dopamina + dobutamina superior a 
15 ug/kg/m ou o uso de noradrenalina e/ou o uso de balão 
intra-aórtico e/ou o uso de levosimendam.
 Por eventos cardiovasculares significativos (“end-
point” cardiovascular composto), entendeu-se a presença 
de uma ou mais das seguintes complicações perioperatórias: 
síndrome de baixo débito grave (implicando suporte inotró-
pico pesado ou a ocorrência de Isquémia hepática), EAM 
perioperatório, AVC perioperatório, assistolia clinicamente 
relevante, taquicardia ventricular mantida, fibrilhação ventri-
cular, pacing provisório ventricular com duração superior a 
24 horas, necessidade de pacing permanente, tromboembo-
lismo pulmonar, isquemia mesentérica, isquemia aguda dos 
membros inferiores, derrame pericárdico relevante.  
 Foi feita a avaliação prospectiva, com base no trata-
mento efectivo, dos resultados cirúrgicos, da evolução clíni-
ca hospitalar e do seguimento a curto prazo (média de 50 
dias) e a longo prazo (mínimo de 2 anos).
 Foi efectuado em cada doente um estudo electrocar-
diográfico constituído por: exame electrocardiográfico (12 
derivações) pré-operatório, efectuado dentro das 72 horas 
que antecediam a intervenção; monitorização electrocardio-
gráfica contínua pós-operatória, por telemetria (1 derivação), 
com gravação, mantida até à alta;  electrocardiograma (12 
derivações) pós-operatório, realizado até às 24 horas de evo-
lução do pós-operatório imediato; revisão diária dos dados 
da gravação electrocardiográfica por telemetria das 24 horas 
precedentes, com repetição eventual do electrocardiograma 
completo se houvesse sugestão ou evidência de modificação 
do padrão de activação ventricular. Os exames electrocar-
diográficos (12 derivações) foram efectuados, sempre que 
possível, pelo mesmo técnico cardiopneumografista, usando 
um electrocardiógrafo Hewlett-Packard, modelo PageWriter 
200 (25 mm/s; 1 mV = 10 mm).
 Para o diagnóstico de EAM perioperatório, foi utiliza-
do exclusivamente o perfil evolutivo dos marcadores bioquí-
micos troponina (I ou T) e CKMBm, com determinações sé-
ricas de 12 em 12 horas ao longo das primeiras 48 horas de 
evolução pós-operatória. Foram considerados dois critérios 
bioquímicos de diagnóstico (15): 1) ocorrência de um pico 
de troponina acima de 7 ng/ml e/ou um pico de CKMBm 
acima de 40 ng/ml, de aparecimento tardio (após as 12 ho-
ras de pós-operatório, registando-se usualmente às 24 horas 
de evolução), com curvas em V invertido; 2) demonstração 
de uma libertação prolongada de troponina, com uma cur-
va em planalto (sem pico bem definido), com uma duração 
igual ou superior a 48 horas, acompanhando-se geralmente 
de uma curva normal da CKMBm. O aparecimento de novas 
ondas Q (ou o seu equivalente) ou de um supradesnivela-
mento do segmento ST no electrocardiograma não era con-
siderado para o diagnóstico de EAM perioperatório.
 Para comparação de resultados entre CABG conven-
cional e CABG sem CEC, constituíram-se posteriormente 
(após terminar o recrutamento de doentes, em Dezembro de 
2006) dois grupos: Grupo A, composto de 252 doentes sub-
metidos a CABG com CEC; Grupo B, compreendendo 252 
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indivíduos sujeitos a CABG “off-pump”. Para a constituição 
destes grupos, os 252 doentes efectivamente operados com 
CEC foram emparelhados com 252 de entre os 500 indivídu-
os operados “off-pump”, sob ocultação da evolução clínica 
havida. Numa primeira fase, o emparelhamento foi feito em 
relação ao género e à faixa etária (40-49 anos, 50-59 anos, 
60-69 anos, mais de 69 anos); numa segunda fase, fez-se o 
emparelhamento (limitado aos eventuais pares selecciona-
dos) em relação aos dados angiográficos (doença de 3 va-
sos ou do tronco comum), Euroscore aditivo e antecedentes 
de EAM, diabetes e hipertensão arterial – escolhendo o par 
que mais se assemelhasse em relação a estes parâmetros. A 
inclusão dos antecedentes de EAM, diabetes e hipertensão 
arterial nos critérios de emparelhamento permitia que este 
fosse feito também em termos do risco de disfunção ventri-
cular diastólica (o conjunto dos três critérios), do risco infec-
ciológico (diabetes) e do risco vascular sistémico (diabetes e 
hipertensão).
 O Quadro I mostra o resultado do emparelhamento 
dos doentes (Grupo A versus Grupo B). Embora não haja di-
ferenças em relação ao parâmetro dos dados angiográficos 
(doença de 3 vasos ou do tronco comum) no seu todo (92 
por cento versus 93 por cento), o Grupo A apresentava uma 
prevalência de doença de 3 vasos significativamente mais 
elevada (82 por cento versus 73 por cento; p < 0,025). O 
Quadro II mostra outras características clínicas dos doentes 
dos dois grupos, sendo de salientar a presença de prevalên-
cias mais elevadas quer dos antecedentes de AVC ou aci-
dente isquémico transitório (AIT)  quer dos antecedentes de 
angioplastia coronária (ACTP) nos doentes do Grupo B; por 
outro lado, a indicação para CABG urgente (e, especialmen-
te, para cirurgia muito urgente ou de emergência) era signi-
ficativamente mais frequente também no Grupo B. 

 Os valores médios do Euroscore logístico, superiores 
a 5,0 por cento, quando conjugados com os dados relati-
vos às prevalências de dismetabolismo glucídico, excesso de 

peso e doença renal crónica, permitem assinalar que os dois 
grupos eram constituídos por doentes de risco relativamente 
elevado ou indiscutivelmente elevado.
Todos os doentes do sexo feminino estavam em fase pós-
-menopáusica.
 O seguimento dos doentes efectivamente selecciona-
dos para o estudo comparativo (Grupo A e Grupo B) foi pro-
longado até ao máximo de 6 anos e compreendia entrevistas 
telefónicas usualmente bienais (efectuadas por um médico) 
e, ocasionalmente, consultas de revisão e/ou contactos com 
os médicos assistentes ou com serviços hospitalares.
 Foi mais tarde efectuada, retrospectivamente, uma 
análise dos custos hospitalares, que incluíu uma avaliação de 
custos intra-operatórios e pós-operatórios major. Os custos 
intra-operatórios diziam respeito ao custo médio da ope-
ração principal (CABG com CEC e CABG “off-pump”) por 
doente e aos custos médios das reintervenções. Por custos 
pós-operatórios major, considerámos os custos referentes à 
diária de internamento (em cuidados intensivos e na enfer-
maria, estipulando-se arbitrariamente que o valor da diária 

Quadro I Características do Emparelhamento

CABG conv
(n=252)

CABG “off-pump” 
(n=252) p

Idade (média ± DP) 65 ±9 64 ± 3 NS

Sexo F (ns dts) 20% (51) 20% (51) —

3-VD ou TC 92% 90% NS

3-VD 82% 73% <0,025

Euroscore aditivo (DP) 4,6(2,8) 4,6(3,0) —

Enfarte prévio 58% 59% NS

Diabetes 48% 49% NS

Hipertensão 83% 83% —

Anotações: CABG - cirurgia coronária; conv - convencional; DP - desvio padrão;
F - feminino; dts - doentes; 3-VD - doença de 3 vasos; TC - tronco comum;
NS- não significativo.

Quadro II Características Clínicas

CABG conv
(n=252)

CABG “off-pump” 
(n=252) p

Disfunção VE sistólica 39% 34% NS

Euroscore logístico (DP) 5,4% (6,2) 5,9% (8,2) NS

Tabagismo 35% 33% NS

História familiar 26% 22% NS

Dislipidemia 67% 73% NS

Antecedentes outros 
SCAs

29% 21% NS

Excesso de peso 66% 69% NS

Obesidade importante 10% 14% NS

Hiperuricemia 14% 10% NS

D Pulm Obstrutiva 
Crónica

18% 18% —

D Arterial Carotídea 8% 7% NS

D Arterial Periférica 25% 18% NS

AVC/AIT 5% 9,5% >0,05

Demência 1,2% 1,6% NS

Insuficiência Renal 
Crónica

23% 25% NS

CABG urgente 24% 34% <0,05

CABG mto urg / 
emergência

4,8% 10,7% <0,025

ACTP prévia 8% 13,5% >0,05

Anotações: CABG - cirurgia coronária; conv - convencional; VE - ventricular esquerda;
DP - desvio padrão; SCA - síndrome coronário agudo; D - doença; Pulm - pulmonar;
AVC- acidente vascular cerebral; AIT - acidente isquémico transitório;
mto urg - muito urgente; ACTP - angioplastia coronária; NS - não significativo.
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de internamento na enfermaria de outros serviços hospita-
lares era semelhante ao atribuído ao nosso Serviço), ao su-
porte inotrópico (englobando os fármacos e o uso de balão 
intra-aórtico), à terapêutica antibiótica, à administração de 
sangue e derivados e à implantação de dispositivos (pacing 
permanente e stenting coronário, referente aos casos de 
ACTP complementar nos procedimentos híbridos).
 Análise estatística: foram usados o teste t de Student 
para a análise das variáveis quantitativas e os testes do qui 
quadrado corrigido (com a correcção de Yates) e exacto de 
Fisher para a análise das variáveis qualitativas; foi ainda usa-
do o método de Kaplan-Meier para a construção de curvas 
de sobrevivência (avaliação do seguimento a longo prazo); 
um valor de p de 0,05 foi considerado como o limiar da 
significância estatística.  

RESULTADOS

 O Quadro III apresenta os resultados cirúrgicos. Efec-
tuou-se revascularização da parede anterior em todos os do-
entes, com BAC para a artéria descendente anterior em 99 
por cento dos doentes do Grupo A e 100 por cento dos indi-
víduos do Grupo B. O número de BACs por doente foi signi-
ficativamente superior no grupo de CABG com CEC, devido 
à diferença substancial que se registou entre os dois grupos 
no que se refere aos BACs para as paredes lateral e poste-
rior (com uma redução significativa nos doentes com CABG 

“off-pump”). Apesar desta diferença, a taxa de revasculariza-
ção completa foi semelhante nos dois grupos (60 por cento). 
Esta discrepância é apenas aparente e é explicada pela con-
jugação de dois factores: por um lado, o número de vasos 
por doente com estenose significativa era mais elevado no 
Grupo A (e assim, 60 por cento dos indivíduos do Grupo A 
receberam três BACs contra apenas 41 por cento no Grupo 
B, e foram realizados quatro ou mais BACs em 14 por cento 
dos doentes com CABG convencional e em apenas 4,4 por 
cento dos indivíduos com CABG sem CEC); por outro lado, 
9,5 por cento dos doentes submetidos a CABG “off-pump” 
fizeram revascularização eficaz por ACTP da parede posterior 
ou lateral (quer de forma electiva no pré-operatório, quer no 
contexto de uma intervenção híbrida), o mesmo sucedendo 
em apenas 1,2 por cento dos indivíduos sujeitos a CABG 
convencional.
 A duração do tempo operatório total foi significati-
vamente mais elevada nos doentes de CABG com CEC, mas 
isso ficou a dever-se ao maior número de BACs por doen-
te efectuados neste grupo, pois, se considerarmos os casos 
com três BACs por doente, os tempos cirúrgicos eram perfei-
tamente sobreponíveis.
 Não foi realizado nenhum procedimento híbrido 
(ACTP pós-operatória ou pré-operatória, acoplada à cirurgia 
coronária) no grupo de CABG convencional.
 Os Quadros IV e V mostram a evolução clínica intra-
-hospitalar. Em comparação com os doentes do Grupo B, o 
pós-operatório dos indivíduos submetidos a CABG com CEC 
foi claramente marcado por uma ocorrência mais frequente 
de eventos cardiovasculares significativos (com realce para o 
síndrome de baixo débito com carácter grave) e pela maior 
necessidade de suporte inotrópico. O EAM perioperatório e Quadro III Resultados Cirúrgicos

CABG conv CABG “off-pump” p

N2 bypasses / doente 2,9 ± 0,6 2,4 ±0,8 <0,001

Ne bypasses > 2 73% 45% <0,0001

Condutosarteriais/ dt 1,2 1,2 —

BAC -> paredeanterior/ 
dt

1,15 1,13 NS

BAC -> artéria DA 99,2% 100% NS

BAC com MI-> DA 98% 99,6% NS

BAC -> parede lateral/ 
dt

1,05 0,70 <0,001

BAC -> parede 
posterior/dt

0,70 0,54 <0,01

Revascularização 
completa

60% 60% —

Tempo de cirurgia (m) 155 ± 49 136 ±42 <0,001

Tempode CEC (m) 71 ±25 — —

Tempo de CA (m) 40 ± 16 — —

Procedimento híbrido — 2,4% NS

Anotações: CABG - cirurgia coronária; conv - convencional; dt - doente; BAC - bypass; 
DA - descendente anterior; Ml - mamária interna; m - minutos; CEC- circulação 
extracorporal; CA - clampagem aórtica; NS - não significativo.

Quadro IV Evolução Hospitalar

CABG conv CABG “off-pump” p

Pós-operatório anódino 17,1% 26,2% <0,025

Suporte inotrópico 46% 29% <0,001

Suporte inotrópico 
pesado

13,5% 6,3% <0,025

EventosCV significativos 33% 20% <0,01

EAM perioperatório 21% 15% NS

AVC perioperatório 2,8% 1,2% NS

Taquiarritmias 
auriculares

33% 27% NS

BIV de novo/agravado 9,9% 0,8% <0,001

BIV pós-operatório 
(global)

+ 4,5% -13% NS

PM permanente pós-op 3 dts — NS

*excepto taquiarritmias auriculares
Anotações: CABG - cirurgia coronária; conv-convencional; CV- cardiovasculares;
EAM - enfarte agudo do miocárdio; AVC - acidente vascular cerebral;
BIV - bloqueio intraventricular; PM - pacing; pós-op - pós-operatório; dts- doentes;
NS - não significativo.
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o AVC perioperatório foram ligeiramente mais frequentes no 
Grupo A, mas as diferenças não eram significativas. Quan-
to às taquiarritmias auriculares pós-operatórias (com realce 
para a fibrilhação auricular), não se registaram diferenças 
relevantes entre os dois grupos.
 A presença pré-operatória de defeitos da condução 
intraventricular verificou-se em 27 por cento dos doentes 
do Grupo A e em 24 por cento dos indivíduos do Grupo B. 
No período pós-operatório, entre os doentes com bloqueio 
intraventricular (BIV) prévio, registou-se a regressão (par-
cial ou total) do BIV em 24 por cento (caso dos doentes de 
CABG convencional) a 28 por cento (situação dos indivíduos 
sujeitos a CABG “off-pump”) dos casos. Em contrapartida, 
ocorreu em cerca de dez por cento dos doentes que fize-
ram CABG com CEC o agravamento do BIV pré-existente ou 
o aparecimento de um BIV agudo (BIV de novo, transitório 
ou permanente); este fenómeno foi praticamente virtual nos 
indivíduos submetidos a CABG sem CEC. Em consequên-
cia, os doentes de CABG convencional viram o seu perfil de 
condução intraventricular agravado no pós-operatório, en-
quanto sucedia o inverso nos indivíduos que fizeram CABG 
“off-pump” (Quadro IV). Como corolário, a necessidade de 
pacing permanente no pós-operatório ocorreu apenas nos 
doentes sujeitos a CABG com CEC (três doentes).
 Se, no que se refere à insuficiência renal aguda, não 
houve diferenças entre os dois grupos, já no que diz respeito 
às infecções (e particularmente às infecções graves), o pano-
rama foi muito favorável à CABG sem CEC (Quadro III). Por 
outro lado, o perfil global de complicações graves (cardiovas-
culares e não cardiovasculares) mostrou uma prevalência sig-
nificativamente mais baixa nos doentes de CABG “off-pump”.

 A fase do período pós-operatório passada em cuida-
dos intensivos teve uma duração significativamente maior 
nos doentes do Grupo A. A duração global do internamento 
(contada a partir da saída do bloco operatório até à alta 
hospitalar definitiva, e englobando aqui a extensão do in-
ternamento decorrida no Serviço de Cardiologia do nosso 
hospital ou em serviços de Cardiologia ou de Medicina Inter-
na de outros estabelecimentos hospitalares, para onde parte 
dos doentes foi transferida, após estabilização da situação 
clínica) foi também superior nos indivíduos do Grupo A e a 
diferença roçou o limiar da significância estatística.
 A mortalidade hospitalar global foi mais elevada nos 
doentes de CABG convencional (4,8 por cento versus 2,0 por 
cento), mas a diferença não obteve significado estatístico. O 
uso ou o não uso intra-operatório de aprotinina não pareceu 
influenciar o valor da mortalidade no Grupo A (4,8 por cento 
versus 4,5 por cento, respectivamente). Combinando a mor-
talidade hospitalar global com a ocorrência de morbilidade 
crónica invalidante nos sobreviventes (um parâmetro impor-
tante para a aferição da qualidade de vida no pós-operatório, 
pelo menos a curto-médio prazo), registou-se uma diferença 
significativa a favor da CABG “off-pump” (7,5 por cento no 
Grupo A versus 3,2 por cento no Grupo B) (Quadro V).
 Que impacto teve sobre a morbilidade pós-operató-
ria e a mortalidade hospitalar do Grupo B o facto de, neste 
grupo, se ter registado uma prevalência significativamente 
mais elevada de CABG urgente e muito urgente/de emergên-
cia? Pelo que podemos observar no Quadro VI (que analisa 
os subgrupos de doentes submetidos a CABG não electiva), 
o impacto foi nulo, verificando-se nos indivíduos que fize-
ram CABG não electiva o mesmo tipo de comportamento 
pós-operatório ocorrido na população geral.
 Comparando os Grupos A e B, os custos hospitala-
res intra-operatórios foram sobreponíveis (médias de 1397 
e 1370 euros, respectivamente). Todavia, os doentes do  

Quadro V Evolução Hospitalar

CABG conv CABG “off-pump” p

Infecções 22% 14% <0,05

Infecções graves 11,9% 4,8% <0,01

Insuficiência renal aguda 5,2% 5,6% NS

Complicações graves 22,6% 9,9% <0,001

Cuidados intensivos (d)* 4 ± 3 3 ± 2 <0,01

Tempo CABG -> alta (d) 11,3 ±10,2 9,8 ± 6,7 -0,05

Mortalidade hospitalar (MH)

MH aos 30 dias 2,0% 0,8% NS

MH global 4,8% 2,0% NS

c/ Aprot 4,8% -

s/ Aprot 4,5% -

Morb crónica invalidante 
(MCI)

2,8% 1,2% NS

MH + MCI 7,5% 3,2% <0,05

*excluindo doentes com mais de 19 dias
Anotações: CABG - cirurgia coronária; conv - convencional; d - dias; Aprot-aprotinina; 
Morb - morbilidade; NS - não significativo.

Quadro VI Doentes submetidos a CABG
Não Electiva

CABG conv CABG “off-pump” p

CABG urgente

Eventos CV 
significativos (n)

38% (16) 20% (10) <0,05

EAM perioperatório 
(n)

20% (9) 11% (7) NS

Mortalidade 
hospitalar (n)

6,6% (1) 4,7% (2) NS

CABG muito urgente / emergência

Eventos CV 
significativos (n)

58% (7) 26% (7) 0,046

EAM perioperatório 
(n)

25% (3) 7,4% (2) NS

Mortalidade 
hospitalar (n)

25% (3) 7,4% (2) NS

Anotações: CABG - cirurgia coronária; conv - convencional; CV - cardiovasculares; EAM - 
enfarte agudo do miocárdio; n - número de doentes; NS - não significativo.
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Grupo A apresentaram custos pós-operatórios major clara-
mente mais elevados do que os do Grupo B, com um excesso 
de cerca de novecentos euros por doente (valor médio, após 
arredondamento, de 893 euros). Para este excesso contribu-
íam todas as parcelas do ítem em questão, mas com realce 
especial para a diária de internamento (que representava 
cerca de 72 por cento do excesso apurado).
 Considerando agora o seguimento a curto prazo 
(com uma média de 50 dias), a percentagem de doentes as-
sintomáticos foi significativamente mais elevada entre os so-
breviventes do Grupo B (quadro VII), mas não havia diferen-
ças claras entre os dois grupos no que se refere à prevalência 
de complicações pós-alta. Por outro lado, a mortalidade foi 
nula neste período em ambos os grupos. A probabilidade 
de estar vivo e assintomático aos 50 dias após a cirurgia de 
revascularização era significativamente mais alta (com um 
aumento de dezassete por cento) nos doentes de CABG “off-
-pump” do que nos indivíduos submetidos a CABG com CEC 
(Quadro VII).

 Foi possível fazer o seguimento a longo prazo (na 
quase totalidade dos casos, durante 4 a 6 anos) em 87 por 
cento dos sobreviventes do Grupo A e em 90 por cento dos 
doentes com alta do Grupo B. O seguimento médio foi de 
5,2 anos (48 a 71 meses) nos indivíduos que fizeram CABG 
convencional e de 4,9 anos (35 a 71 meses) nos doentes 
de CABG sem CEC. No que se refere à mortalidade cardio-
vascular de causa estritamente coronária, o Grupo A apre-
sentou uma tendência para um aumento da mortalidade a 
partir dos 3 anos de seguimento: 4,4 por cento versus 3,7 
por cento (respectivamente, nos Grupos A e B) aos 4 anos 
e 6,9 por cento versus 4,4 por cento aos 5 anos (Fig. 1). 
Por outro lado, a ocorrência de eventos cardíacos significa-
tivos ou graves (“MACE”) de origem coronária – definidos 
como EAM ou outros síndromes coronários agudos, morte 
súbita, aparecimento de insuficiência cardíaca, taquiarrit-
mias ventriculares graves, realização de ACTP electiva ou 
a ocorrência de uma complicação cardíaca (primária ou 
secundária) conduzindo à morte – foi significativamente 
mais frequente nos doentes que tinham feito CABG con-
vencional (Fig. 2), particularmente a partir dos 3 anos de 
seguimento e conduzindo a uma incidência cumulativa, 
ao fim de 5 anos, dupla da que se registou nos indivíduos 
submetidos a CABG “off-pump” (18,8 por cento versus 9,3 

por cento; p < 0,025). Um pouco em contraste com estes 
resultados, a prevalência do reaparecimento de angor es-
tável (não precedido de nenhum acidente coronário agudo 
e não complicado também, ao longo do seguimento, de 
nenhum síndrome coronário agudo) foi ligeiramente mais 
baixa no Grupo A do que no Grupo B (8,2 por cento versus 
9,5 por cento; NS); o seu início foi mais tardio no Grupo 
de CABG com CEC (média de 38 meses contra 21 meses 
no Grupo B), mas a intensidade dos sintomas ou a gravida-
de dos dados angiográficos motivou uma mais frequente 
realização de ACTP electiva (pós-angina não complicada) 
neste grupo -- 4,3 por cento versus 1,8 por cento (NS). A 
taxa global de ACTP electiva ao longo do “follow-up” foi 
de 4,8 por cento para os indivíduos do Grupo A versus 2,3 
por cento no Grupo B (NS). É de notar o facto de a mor-
talidade de causa não cardiovascular ter sido nitidamente 
mais elevada, por razões essencialmente oncológicas e in-
fecciosas, nos doentes que tinham feito CABG “off-pump” 
(atingindo 6,8 por cento dos indivíduos seguidos, contra 
3,8 por cento nos doentes do Grupo A); enquanto que, 
nos doentes sujeitos a CABG com CEC, os casos de morte 
de natureza não cardiovascular só ocorreram após os 30 
meses de pós-operatório, no Grupo B foram tendo lugar 

Figura 1 Evolução da mortalidade de causa coronária ao longo de 
5 anos de seguimento. As duas curvas começam a separar-
se a partir dos 3 anos de “follow-up”, mas a diferença aos 
60 meses não atinge a significância estatística.

Figura 2 Evolução da incidência de eventos cardíacos significativos 
ou graves de origem coronária ao longo de 5 anos de 
seguimento. A diferença entre as incidências cumulativas 
registadas nos dois grupos é estatiscamente significativa 
ao fim de 60 meses.

Quadro VII Seguimento a Curto Prazo (50 dias)

CABG conv CABG “off-pump” p

Doentes assintomáticos 75% 85% < 0,025

Complicações pós-alta 8,3% 7,7% NS

Probabilidade de estar 
vivo e assintomático

72% 84% (+ 17%) < 0,01 

Mortalidade 0% 0% -

Anotações: CABG- cirurgia coronária; conv- convencional; NS- não significativo.
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regularmente desde os primeiros meses de seguimento, 
com acentuação (tal como no Grupo A) a partir dos três 
anos de evolução pós-operatória. Como consequência, 
não se registou qualquer diferença entre os dois grupos 
em termos de mortalidade geral (11,8 por cento de mor-
talidade cumulativa ao longo de 5 anos para os sobrevi-
ventes do Grupo A e 11,9 por cento para os indivíduos do 
Grupo B) – ver Fig. 3. Por outro lado e também, em parte, 
como corolário da evolução da mortalidade não cardio-
vascular, a percentagem de doentes vivos e assintomáticos 
(do ponto de vista coronário) era, ao fim de cinco anos, 
apenas ligeiramente mais elevada no Grupo B do que no 
Grupo A (75 por cento versus 72 por cento) – Fig.4. É de 
referir ainda que a implantação de pacemaker permanen-
te, por progressão de doença sino-auricular ou apareci-
mento de bloqueio auriculoventricular de alto grau, ocor-
reu mais vezes nos doentes que tinham feito CABG sem 
CEC (oito casos, contra dois no Grupo A). Finalmente, e tal 
como já se verificara na fase pré-operatória, a prevalência 
de AVC/AIT ao longo do seguimento foi mais elevada nos 
indivíduos do Grupo B (5,9 por cento versus 2,9 por cento 
nos doentes do Grupo A), mas sem interferir na mortalida-
de cardiovascular.

DISCUSSÃO

 O perfil de emparelhamento dos doentes do nosso 
estudo não foi totalmente perfeito (ver quadros I e II): por 
um lado, o Grupo A tinha uma prevalência de doença de 
três vasos significativamente mais elevada e este facto, con-
juntamente com uma tendência para uma maior prevalência 
de outros síndromes coronários agudos que não o EAM, po-
derá talvez explicar a taxa ligeiramente (mas não significa-
tivamente) mais elevada de disfunção ventricular esquerda 
sistólica neste grupo; por outro lado, o Grupo B apresentou 
uma taxa significativamente mais alta de CABG muito ur-
gente/de emergência (com ligeira repercussão sobre o valor 
médio do Euroscore logístico) e uma prevalência pré-ope-
ratória ligeiramente mais elevada de AVC/AIT. Do conjunto 
das características clínicas pré-operatórias, ressalta que os 
doentes do Grupo B tinham um perfil de risco perioperatório 
ligeiramente mais elevado do que os do Grupo A.
 A diferença registada entre os tempos operatórios 
globais médios dos dois grupos (ver quadro III), embo-
ra estatisticamente significativa, é clinicamente irrelevante 
(diferença média inferior a 20 minutos), tanto mais que os 
tempos operatórios nos doentes submetidos a três BACs são 
perfeitamente sobreponíveis, as taxas de revascularização 
completa são idênticas, a utilização de condutos arteriais foi 
semelhante e a duração média da CEC (de cerca de 70 minu-
tos) no Grupo A foi claramente inferior a duas horas (limite 
que, ultrapassado, condiciona um risco de repercussão dele-
téria multi-sistémica da CEC francamente importante1 e um 
risco de disfunção pulmonar acrescido16). 
 Em súmula, estamos perante equipas cirúrgicas 
igualmente experientes nas duas modalidades de CABG iso-
lada, perante dois grupos de doentes razoavelmente equipa-
ráveis (com o grupo submetido a CABG sem CEC a apresen-
tar um perfil de potencial risco perioperatório ligeiramente 
mais elevado) e perante resultados cirúrgicos comparáveis.
 A evolução clínica pós-operatória intra-hospitalar (ver 
quadros IV e V) foi todavia muito diferente, quando com-
paramos o Grupo A com o Grupo B. Os doentes sujeitos a 
CABG com CEC tiveram um significativo aumento das mani-
festações (maiores ou menores) de baixo débito, das compli-
cações cardiovasculares e não cardiovasculares e, sobretudo, 
das complicações graves, com repercussão na mortalidade 
hospitalar global. Os indivíduos do Grupo de CABG “off-
-pump”, apesar de um perfil de risco ligeiramente mais ele-
vado, mostraram um comportamento clínico muito mais be-
nigno. Inclusivamente, entre os doentes com indicação para 
CABG urgente ou muito urgente/de emergência (situação clí-
nica usualmente vista como correspondendo a um perfil de 
risco acrescido), os pertencentes ao Grupo B tiveram muito 
menos complicações cardiovasculares significativas do que os 
indivíduos de CABG com CEC. Consideramos que estas dife-
renças significativas resultam da interacção de três factores: 
1) doentes coronários com risco perioperatório elevado ou 
relativamente elevado; 2) intervenção cirúrgica menos agres-
siva mas igualmente eficaz; 3) ausência de enviesamento no 
que se refere à perícia técnica das equipas cirúrgicas.

Figura 3 Perspectiva da evolução da mortalidade geral ao longo de 
5 anos de seguimento, através das curvas de sobrevivência 
(ver o texto).

Figura 4 Curvas de sobrevivência dos doentes que ao longo do 
período de seguimento não apresentaram manifestações 
clínicas de doença coronária activa (ver o texto).
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 A cirurgia coronária “off-pump” revelou-se menos 
agressiva para os doentes, por um lado por evitar o recurso 
à CEC (evitando assim a resposta inflamatória sistémica1 e a 
menor protecção do septo interventricular contra a isque-
mia3, e minimizando a disfunção diastólica biventricular que, 
combinada com a disfunção circulatória pulmonar também 
resultante da CEC, é a causa fundamental do síndrome de 
baixo débito1,15) e, por outro, por reduzir a exposição à is-
quemia segmentar durante a realização das pontagens co-
ronárias.
 Os doentes do Grupo B tinham aparentemente (e por 
razões não claramente perceptíveis) um risco cerebrovascu-
lar acrescido, que se traduziu em prevalências de AVC/AIT, 
pré-operatória e pós-operatória a longo prazo, mais eleva-
das do que as registadas no Grupo A. Este facto permite 
realçar ainda mais a reduzida prevalência de AVC periopera-
tório verificada nos doentes de CABG “off-pump” (1,2 por 
cento versus 2,8 por cento nos indivíduos sujeitos a CABG 
convencional).
 Os resultados do seguimento a curto prazo (ver qua-
dro VII) reflectem as consequências de, no grupo de doen-
tes submetidos a CABG sem CEC, ter havido muito menos 
complicações graves, menor mortalidade hospitalar e menor 
morbilidade crónica invalidante. Como consequência, sobre-
tudo, de uma recuperação geral e cardiovascular mais rápida 
e mais completa, o Grupo de CABG “off-pump” apresentou 
aos 50 dias de seguimento uma percentagem significativa-
mente mais alta de doentes vivos e assintomáticos. Os be-
nefícios a curto prazo da cirurgia coronária sem CEC, em 
termos de mais rápida recuperação da qualidade de vida, 
são aqui evidentes.
 Os resultados do seguimento a longo prazo levam 
à constatação curiosa de que a evolução clínica, em termos 
cardiovasculares, é sobreponível nos dois grupos até aos 
três anos, passando a divergir progressivamente a partir daí, 
com uma incidência crescente de eventos cardíacos signifi-
cativos ou graves nos doentes que tinham sido submetidos 
a CABG convencional, e que se repercutiu num ligeiro mas 
progressivo aumento da mortalidade de causa coronária (ver 
Figuras 1 e 2). A análise destes dados merece uma atenção 
redobrada, porque se os resultados do “follow-up” a longo 
prazo dependem, por um lado, dos resultados operatórios 
(de uma revascularização tão completa quanto possível e da 
qualidade técnica dos BACs), dependem e muito da terapêu-
tica médica de manutenção (com a finalidade de controlar 
os factores de risco, travar a progressão da doença coronária 
nativa, impedir a doença ateromatosa secundária dos enxer-
tos e fazer a prevenção de complicações tromboembólicas). 
Sendo os nossos doentes provenientes de uma vasta área 
geográfica (indo da região duriense ao Baixo Alentejo) e se-
guidos por variadíssimos médicos de família (sobretudo) e 
cardiologistas, não parece crível admitir um enviesamento 
entre os sobreviventes dos dois Grupos no que se refere à 
qualidade da terapêutica farmacológica de manutenção e 
em desfavor dos doentes do Grupo A. Por outro lado, o per-
fil dos factores de risco e a análise detalhada da evolução 
clínica pré-operatória permitem afastar a possibilidade de o 

Grupo A ter um excesso significativo de doentes com a cha-
mada doença coronária “maligna”. Assim, o agravamento 
da situação clínica cardíaca a partir dos três anos de “follow-
-up” nos indivíduos submetidos a CABG convencional traduz 
uma menor “durabilidade clínica” dos resultados cirúrgicos, 
em comparação com o sucedido nos doentes que tinham 
feito CABG “off-pump”. Isto permite levantar a hipótese de 
uma menor durabilidade clínica dos BACs (isto é, uma me-
nor longevidade da permeabilidade funcional dos enxertos) 
feitos sob CEC.
 Não temos uma reavaliação coronariográfica pós-
-operatória generalizada dos nossos doentes, quer a curto 
quer a longo prazo, mas uma revisão dos dados angiográ-
ficos pré-operatórios e dos protocolos cirúrgicos dos indi-
víduos que fizeram CABG convencional e tiveram eventos 
cardíacos significativos ou graves tardios (isto é, a partir dos 
três anos de “follow-up”) revela que os 15 doentes em causa 
tinham doença de três vasos e prevalências aumentadas de 
doença coronária difusa, disfunção ventricular esquerda e 
revascularização incompleta; em dois deles (com coronario-
grafia pós-evento) havia oclusão dos BACs com veia, mas 
num observou-se também progressão da doença coronária 
nativa. Em contraste, dos 4 doentes de CABG “off-pump” 
com eventos cardíacos tardios, apenas um tinha tido revas-
cularização incompleta e apenas um outro tinha doença 
coronária difusa (com BACs permeáveis e sem lesões após 
o evento). Estes dados não permitem apoiar ou contrariar 
firmemente a hipótese levantada no parágrafo anterior. 
Provavelmente, estes eventos cardíacos tardios terão uma 
causalidade múltipla (progressão da doença coronária na-
tiva ou/e oclusão de BACs), mas o seu claro e significativo 
predomínio nos doentes com CABG convencional poderá 
traduzir um excesso de incidentes oclusivos em BACs com 
veia nestes indivíduos. Se for esse o caso, a realização de 
cirurgia coronária com o coração a bater permitiu, em mãos 
experientes, efectuar anastomoses distais com menor pro-
babilidade de imperfeição técnica e promover a abstenção 
de executar BACs em más condições (em vasos demasiado 
finos, muito calcificados, com mau fluxo), o que terá con-
tribuído para reduzir o risco de futuras oclusões e manter o 
fomento do progressivo desenvolvimento de circulação co-
lateral. O contínuo reforço da circulação colateral em zonas 
miocárdicas sem condições para BAC viável terá permitido, 
em vários doentes, evitar a ocorrência de eventos coronários 
graves ou, pelo menos, limitar a sua gravidade e extensão 
(tornando-os assintomáticos ou reduzindo a sua expressão 
fisiopatológica às formas de angor estável ligeiro/moderado 
ou isquemia silenciosa com área limitada).
 No seguimento a longo prazo, os sobreviventes do 
Grupo B apresentaram um excesso de mortalidade de causa 
não cardiovascular, muito provavelmente devido ao acaso, 
que afectou sobretudo indivíduos sem evidência de doença 
coronária activa. Noutras circunstâncias, na ausência desta 
intercorrência, o parâmetro “doente vivo e coronariamente 
assintomático” deveria ter mostrado uma diferença entre os 
dois grupos muito mais interessante do que a que foi por 
nós registada (Fig. 4).
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 Da análise dos custos hospitalares intra-operatórios, 
ressalta que os custos da operação principal (CABG) foram 
sobreponíveis quando comparamos as duas modalidades ci-
rúrgicas. Mas esta paridade resultou de no Grupo de CABG 
com CEC ter sido utilizado um protocolo de aprotinina em 
73 por cento dos doentes. Sem o uso de aprotinina, a in-
tervenção de CABG convencional teria custado, em média, 
menos 240 euros por doente do que a operação de CABG 
“off-pump”. Porém, nessas circunstâncias, as repercussões 
hemorrágicas teriam seguramente levado a um disparar dos 
custos com a administração de sangue e derivados, resultan-
do muito provavelmente num aumento acrescido dos custos 
hospitalares globais no Grupo A. 
 Um balanço geral dos custos hospitalares permite 
afirmar que os doentes do Grupo A custaram ao Hospital, 
grosso modo, cerca de um quarto de milhão de euros a 
mais do que os doentes do Grupo B, com resultados clíni-
cos inferiores a curto e a longo prazo. Considerando que, 
actualmente, só um pouco mais de cinquenta por cento das 
intervenções de cirurgia coronária isolada efectuadas em 
Portugal são realizadas sem CEC17, a generalização da prá-
tica de CABG “off-pump” – desde que assente numa gran-
de experiência cirúrgica e anestesiológica – permitirá uma 
redução significativa dos custos com a cirurgia coronária 
em Portugal, quando efectuada em doentes com um perfil 
de risco perioperatório elevado ou relativamente elevado, e 
acompanhar-se-á de uma evolução extremamente positiva 
do rácio custo/benefício (redução da mortalidade e ganhos 
significativos em termos de qualidade de vida).
 Os resultados do nosso estudo não serão facilmente 
reprodutíveis em todos os centros cirúrgicos, mas resultam 
do trabalho efectuado por equipas cirúrgicas muito expe-
rientes, apoiadas por equipas anestesiológicas igualmente 
muito experientes, actuando em doentes de risco elevado 

ou relativamente elevado. Provavelmente, as diferenças re-
gistadas nos vários “endpoints” clínicos estudados não te-
riam sido perceptíveis caso o perfil de risco perioperatório 
global fosse mais benigno. Por outro lado, a curva de apren-
dizagem de CABG sem CEC varia muito de cirurgião para 
cirurgião e pode ser relativamente curta ou muito longa; isto 
aplica-se tanto aos jovens internos que iniciam o seu treino 
cirúrgico como aos cirurgiões seniores só com experiência 
de CABG com CEC. Por outro lado, convém não esquecer 
que há também uma curva de aprendizagem anestesiológi-
ca. Em última análise, perante menor experiência e menor 
perícia, é preferível continuar a fazer CABG com CEC quando 
se tem na mesa operatória um doente de risco elevado ou 
relativamente elevado.

CONCLUSÕES

 Em mãos experientes e perante doentes de risco 
elevado ou relativamente elevado, a cirurgia coronária sem 
CEC oferece menos riscos pós-operatórios do que a cirurgia 
coronária convencional, com uma clara repercussão positiva 
sobre os custos hospitalares e o seguimento a curto prazo – 
menos complicações cardiovasculares e não cardiovasculares, 
menor mortalidade e menor morbilidade crónica invalidante.
 A longo prazo, os resultados da cirurgia coronária 
“off-pump” realizada por equipas cirúrgicas experientes não 
são inferiores aos da cirurgia coronária com CEC. Pelo con-
trário, num subgrupo de doentes (aparentemente com maior 
risco cirúrgico e/ou com maior exigência técnica na aborda-
gem operatória), a cirurgia coronária realizada sem CEC pa-
rece favorecer uma maior durabilidade clínica dos resultados 
da revascularização miocárdica, com redução da incidência 
aos cinco anos de eventos cardíacos significativos ou graves.
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Resumo
Descrevemos o caso clínico de uma doente de 66 anos de idade, submetida a encerramento percutâneo de uma co-

municação interauricular (CIA) tipo ostium secundum, mediante implantação de um dispositivo “Amplatzer® ASD 20 mm” 
(AGA Medical Corp., MN), sem complicações imediatas e sem “leak” residual. Onze dias após o procedimento, foi constatada 
fibrilhação auricular (FA) e enfarte agudo do miocárdio (oclusão distal da artéria circunflexa), seguido de um acidente isquémico 
transitório 3 dias depois. O encerramento percutâneo das CIAs não é isento de complicações, sendo a FA e os eventos trom-
boembólicos a ela associados uma dessas possíveis e temidas complicações. A dupla antiagregação no pós-encerramento 
percutâneo, embora habitual, tem uma eficácia discutível.

Summary
Prothrombotic events after percutaneous closure of an atrial septal defect

We describe the case of a 66 years-old patient, submitted to percutaneous closure of an ostium secundum atrial septal 
defect (ASD), with an “Amplatzer® ASO 20 mm” (Medical AGA Corp., MN). There were no immediate complications and no 
residual leaks. Eleven days after the procedure, atrial fibrillation (AF) ensued, followed by an acute myocardial infarction (distal 
occlusion of the circumflex artery). Three days later, this patient had also a transitory ischemic accident. Percutaneous closure 
of ASD is a procedure that can be associated with a few complications, namely AF and thromboembolic events. Although com-
mon, the use of dual antiplatelet therapy doesn’t have an established efficacy to prevent these cases.

INTRODUÇÃO 

 O encerramento percutâneo das CIAs não é isento de 
complicações. No caso apresentado, reporta-se a ocorrência 
de dois episódios, aparentemente tromboembólicos, com 
uma relação temporal muito próxima com a implantação de 
um dispositivo intracardíaco, levantando suspeitas sobre a 

interligação dos dois eventos. Discute-se o seu diagnóstico e 
abordagem terapêutica.

CASO CLÍNICO

 Descrevemos o caso de uma doente de 66 anos, do 
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sexo feminino. Com antecedentes de HTA e dislipidemia, 
a quem foi diagnosticada uma comunicação interauricular 
(CIA) tipo ostium seccundum em avaliação ecocardiográfica 
(ETT) de rotina. Por apresentar dilatação das câmaras cardí-
acas direitas e um shunt esquerdo-direito significativo (Qp/
Qs > 2), foi orientada para um centro de referência, para 
melhor caracterização da CIA e eventual encerramento da 
mesma. O cateterismo cardíaco mostrou artérias coronárias 
sem doença angiograficamente significativa e a CIA apresen-
tava um diâmetro de 18,5 mm (medida com balão) e bor-
dos compatíveis com encerramento percutâneo. No mesmo 
procedimento (que decorreu sob anestesia geral e controlo 
com ecocardiograma transesofágico(ETE)) a CIA foi encerra-
da, mediante implantação de dispositivo “Amplatzer ASO 20 
mm”, sem complicações imediatas e sem “leak” residual. A 
doente teve alta sob dupla antiagregação plaquetária (com 
aspirina 100mg/dia e clopidogrel 75 mg/dia). Onze dias 
após o procedimento, foi admitida no hospital da área de 
residência com queixas de palpitações e tonturas, de início 
súbito. Nessa altura foi constatada fibrilhação auricular (FA) 
com resposta ventricular rápida (RVR) e iniciada amiodaro-
na endovenosa, com posterior degeneração em fibrilhação 
ventricular (FV), prontamente revertida com um choque de 
360J (monofásico) (Fig. 1). Analiticamente foi documentada 
elevação significativa da troponina I (36ng/mL), sem outras 
alterações relevantes, e a doente foi transferida para a uni-
dade coronária do nosso hospital. Foi então efectuada car-
dioversão eléctrica da FA, com reversão a ritmo sinusal após 
um choque de 100J (monofásico) e iniciada hipocoagulação 
com enoxaparina. Foi entretanto suspensa a amiodarona em 
curso, uma vez que se constatou um QTc prolongado (próxi-
mo dos 500 mseg). Realizou ETT, e posteriormente ETE, que 
mostraram dispositivo de encerramento de CIA bem posi-
cionado, sem leaks aparentes; função sistólica biventricular 

conservada, acinésia da parede posterior e dos segmentos 
médio-basal da parede lateral do ventrículo esquerdo; sem 
imagens de trombos. O cateterismo cardíaco (Fig. 2) mos-
trou doença coronária de um vaso (Cx ocluída distalmente). 
Ao 3º dia de internamento apresentou clínica de disartria 
e hemiparésia, transitórias. O TC cerebral e o ecoDoppler 
cervical e transcraniano não mostraram alterações. O es-
tudo bioquímico e molecular, apresentaram doseamento 
sérico de homocisteína normal e homozigotia mutante do 
gene MTHFR. Durante o internamento, foram documenta-
dos curtos períodos de FA paroxística. Uma vez que o se-
gundo episódio tromboembólico ocorreu já sob terapêu-
tica hipocoagulante, optou-se por tentar uma estratégia 
simultânea de controlo de ritmo e foi iniciada propafenona.  

Figura 1 ECG após desfibrilhação com 1 choque de  360J, documentando fibrilhação auricular com resposta ventricular de aproximadamente 130 bpm.

Figura 2 O cateterismo cardíaco mostrou doença coronária de um 
vaso (Cx ocluída distalmente, seta).
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Desde então manteve ritmo sinusal. Teve alta ao 12º dia de 
internamento, medicada com Aspirina 250mg/d (até com-
pletar 6 meses após a implantação do dispositivo intracar-
díaco, depois 100mg/dia), Clopidogrel 75mg/d (até comple-
tar 1 mês após a implantação), Varfarina (de acordo com 
o Serviço de Imuno-hemoterapia), Propafenona 150mg/tid, 
Bisoprolol 2.5 mg/d e Rosuvastatina 10mg/d.

DISCUSSÃO 

 O diagnóstico de uma CIA isolada, na idade adulta, 
resulta frequentemente de um achado acidental, no decurso 
de uma avaliação clínica de rotina e/ou da realização de eco-
cardiograma. Na presença de sintomas, sobrecarga das câ-
maras cardíacas direitas, shunt esquerdo-direito significativo 
(Qp:Qs > 1,5) ou casos de embolia paradoxal, está indicado 
o encerramento da CIA.1 Actualmente, o encerramento per-
cutâneo, é a técnica de primeira escolha no encerramento 
das CIAs tipo ostium secundum, as mais frequentemente 
diagnosticadas na idade adulta. Apesar da elevada taxa de 
sucesso a que se associa e das raras complicações, este não 
é um procedimento isento de riscos.2

 A FA e as complicações tromboembólicas a ela as-
sociadas estão descritas na literatura. Nas maiores séries 
publicadas, a incidência de formação de trombos após a 
utilização de dispositivos intracardíacos de encerramento de 
CIAs foi de 2,5%, variando esta percentagem com o tipo de 
dispositivos usados, a ocorrência de episódios de FA ou a 
persistência de aneurismas do septo interauricular.3

 Por sua vez, a incidência de FA está descrita em cerca 
de 0.8 a 2% dos casos e associa-se à utilização de dispositi-
vos de maiores dimensões, à existência de arritmias prévias 
ou à idade superior a 40 anos.4

 O seguimento dos doentes submetidos a encerra-
mento percutâneo de CIAs não está uniformizado, contudo, 
a maioria dos centros recomenda a realização de uma radio-
grafia torácia às 24h; consultas em centro de referência aos 
1, 6 e 12 meses; realização de ETT no 1º mês e aos 12 meses 
e de ETE ao 6º mês. Se não houver shunts residuais o doente 
poderá então ser avaliado anualmente a partir daí.2 Alguns 
autores questionam ainda a utilidade da realização de um 
Holter de 24h entre o 1º e 6º mês após o procedimento para 
documentação de FA paroxística, assintomática.5

 A dupla antiagregação no pós-procedimento, em-
bora habitual, tem uma eficácia discutível.5 Actualmente 
utiliza-se dupla antiagregação com aspirina e clopidogrel no 
1º mês após o encerramento, mantendo monoterapia com 
aspirina até completar 6 meses. Nessa altura a endotelização 
do dispositivo assume-se completa. A hipocoagulação não é 
habitualmente utilizada, embora posa ser considerada por 
um curto período (geralmente inferior a 3 meses) em casos 
de embolias paradoxais prévias.6,7

 Refere-se por último que a homozigotia mutante para 
o gene MTHFR C677T é um achado relativamente frequente 
(afectando cerca da 10% indivíduos a nível mundial). Estes in-
divíduos têm menor actividade da enzima metiltetraidrofolato 
redutase (MTHFR), e consequentemente níveis mais elevados 
de homocisteína. Embora meta-análises prévias tenham rela-
cionado a existência destes polimorfismos com um maior ris-
co de doença cardiovascular, esta associação por si só, parece 
não se verificar nas séries mais recentes.8,9

 Em suma, com o caso apresentado, pretende-se aler-
tar para a possibilidade de ocorrência de taquiarritmias e 
eventos embólicos como complicações após a implantação 
de dispositivos de encerramento de CIAs, salientando a im-
portância do seguimento apertado inicial, em centros de re-
ferência.
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Resumo
As bronquiectasias definem-se como dilatações e distorções anormais crónicas dos brônquios. A cirurgia continua a ter 

um papel importante no tratamento desta patologia, sobretudo na doença focal em que assume um carácter curativo. 
O presente trabalho tem com objectivo caracterizar os doentes submetidos a cirurgia de ressecção de bronquiectasias 

no período de 10 anos e compará-los com os doentes operados pela mesma patologia nos 10 anos anteriores. 
Foi realizada uma revisão dos processos dos 78 doentes operados na década de 2000 e os resultados foram compara-

dos com os obtidos no trabalho realizado por profissionais do mesmo serviço, referentes à década anterior.
Foi avaliado o sexo, idade, sintomas, número de anos com sintomas, exames complementares de diagnóstico realiza-

dos previamente à cirurgia, indicações para a cirurgia, patologias pulmonares prévias, localização das bronquiectasias, tipo de 
abordagem cirúrgica, número de dias de internamento e complicações da cirurgia.

Na última década foram submetidos a cirurgia torácica um menor número de doentes com bronquiectasias (78 versus 
119). Em ambos os estudos o pulmão direito e os lobos inferiores foram os mais afectados e a maioria dos doentes realizou 
lobectomia. Na última década verificou-se uma menor percentagem de complicações (6,4%, versus 15,0%). A cirurgia foi con-
siderada curativa em 94,9% sendo 91% na década de 90. Este estudo vem apoiar a ideia de que a cirurgia das bronquiectasias, 
continua a ser uma excelente alternativa ao tratamento das formas localizadas da doença e suas complicações.

Summary
Surgery of bronchiectasis: What have changed in the last ten years?

Bronchiectasis is defined as chronic abnormal dilatation and distortion of the bronchi. Surgery continues to play an 
important role in the management of this disease especially in focal disease which is curative.

   The objective of this study is to characterize the patients who underwent surgical resection of bronchiectasis in 10 
years and compare them with patients operated by the same pathology in the previous 10 years.

 We conducted a review of cases of 78 patients operated in the 2000s and the results were compared with those 
obtained in the study by the same professional service, referring to the previous decade.

 We assessed sex, age, symptoms, number of years with symptoms, complementary exams performed prior to surgery, 
indications for surgery, previous pulmonary diseases, location of bronchiectasis, type of surgical approach, number of hospital-
ization days and complications of surgery.

 In the last decade a smaller number of patients with bronchiectasis (78 versus 119) were submitted to thoracic sur-
gery. In both groups the right lung and the lower lobes were the most affected and the majority of patients was submitted to 
lobectomy. In the last decade a lower percentage of complications was registed (6.4%, versus 15.0%).  The surgery was consid-
ered to be curative in 94.9% and only 91% in the 90’s.

 This study would support the idea that surgery of bronchiectasis continues to be an excellent alternative to the 
management of localized forms of the disease and its complications. 
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INTRODUÇÃO

 As bronquiectasias descritas pela primeira vez em 
1819 por Laennec,1 definem-se como dilatações e distorções 
anormais crónicas dos brônquios, que resultam da destrui-
ção dos componentes musculares e elásticos das paredes 
das vias aéreas.2 Nos países desenvolvidos a sua incidência 
diminui como consequência da antibioterapia e da imuniza-
ção das crianças.3,4,5 Geralmente resultam de uma infecção 
necrotisante ou de infecções recorrentes. Os sintomas habi-
tuais são a tosse crónica persistente, expectoração purulenta 
abundante diária, por vezes hemoptóica, com períodos de 
agudização infecciosa recorrentes, dispneia e em 40-70% 
surgem hemoptises.4

 Topograficamente podem classificar-se em focais ou di-
fusas, segundo a afectação seja limitada a um lobo ou vários 
lobos pulmonares. A tomografia computorizada de alta resolu-
ção melhorou a eficácia diagnóstica desta entidade. A ressec-
ção cirúrgica é importante no tratamento desta patologia so-
bretudo na doença focal em que assume um carácter curativo. 
 O presente trabalho tem com objectivo caracterizar 
os doentes submetidos a cirurgia de ressecção de bronquiec-
tasias num serviço de cirurgia cardio-torácica, no período 
de 10 anos e compará-los com os doentes operados pela 
mesma patologia nos 10 anos anteriores.

MATERIAL E MÉTODOS

 Os autores realizaram um estudo retrospectivo de 
análise dos processos clínicos com os relatórios cirúrgicos 
correspondentes aos doentes submetidos a cirurgia de res-
secção de bronquiectasias no período compreendido entre 
Janeiro de 2000 e Dezembro de 2009.
 Foram estudadas as seguintes variáveis: Sexo, idade, 
sintomas, número de anos com sintomas, exames comple-
mentares de diagnóstico realizados previamente à cirurgia, 
indicações para a cirurgia, patologias pulmonares prévias, lo-
calização das bronquiectasias, tipo de abordagem cirúrgica, 
número de dias de internamento e complicações da cirurgia.
 Todos os doentes tinham realizado radiografia do tó-
rax com incidência postero-anterior e de perfil, 63 doentes 
(80,8%) tinham também realizado tomografia computoriza-
da do tórax (TC-Torax), 45 (57,6%) broncofibroscopia (BFO) 
e 74 (94,9%) as provas funcionais respiratórias (PFR).
 O diagnóstico inicial baseia-se nas manifestações clí-
nicas, sendo confirmada ou não a sua presença pelos exa-
mes complementares de diagnóstico principalmente os de 
imagem, em especial a TAC-Tórax de alta resolução (Fig. 1).
 A decisão final da realização da cirurgia requer a avalia-
ção conjunta do médico assistente do doente e do cirurgião.

Técnica Cirúrgica
 Previamente à cirurgia os doentes realizaram fisiote-
rapia respiratória, BFO terapêutica com toilette brônquica, 
sempre que necessário e duas semanas de antibioterapia es-
pecífica de acordo com o resultado do aspirado brônquico.

 Os doentes com diagnóstico de tuberculose pulmo-
nar foram submetidos a tratamento específico de acordo 
com os protocolos oficiais e não se verificaram casos de mi-
cobacterias multirresistentes.
 Todos os doentes realizaram a cirurgia sob anestesia 
geral, tendo sido colocado um cateter epidural (L4-L5), para 
analgesia regional com morfina que se manteve nas primei-
ras 72 horas do pós-operatório. Durante a cirurgia os doen-
tes forma posicionados em decúbito lateral e a abordagem 
intra-torácica foi feita por toracotomia postero-lateral no 5º 
espaço intercostal. 
 A toracotomia direita foi realizada em 48 doentes 
(61,5%) e a toracotomia esquerda em 30 (38,5%). Foi feita 
a excisão do menor número de segmentos pulmonares sufi-
ciente para irradicar a doença.
 A fisioterapia respiratória foi reiniciada no 1º dia do 
pós-operatório e continuada durante todo o internamento. 
Os drenos foram retirados em média no 2º dia do pós-ope-
ratório.
 No ano 2001 Prieto D et al publicaram um trabalho 
no Eur J Cardiothorac Surg2, realizado no mesmo serviço onde 
foram analisadas as mesmas variáveis que no presente estudo 
referentes aos doentes com bronquiectasias submetidos a ci-
rurgia no período compreendido entre 1988 e 1999.2

 Na discussão apresenta-se a análise comparativa dos 
resultados do presente estudo, que considerou as cirurgias 
realizadas de 2000 a 2009, com os resultados do estudo 
publicado em 2001.

RESULTADOS

 Durante este período foram operados 78 doentes, 
37 mulheres e 41 homens, com idade média de 48,8 ±15,8 
anos (limites 10 e 78 anos).

Figura 1 TAC-Torax: Bronquiectasias tubulares no LIE.
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 Os doentes apresentaram sintomas em média há 5,2 
anos (mínimo um, e máximo 37 anos), sendo a tosse pro-
dutiva com expectoração muco-purulenta o sintoma mais 
frequente em 54 doentes (69,2%), seguida da expectoração 
hemoptóica /Hemoptises, 28 doentes (35,9%) e as infecções 
respiratórias em 16 (20,5%). 
 As provas funcionais respiratórias (PFR), que eram 
normais em 42 doentes (53,8%).
 O insucesso terapêutico do tratamento médico cons-
titui a indicação mais frequente para a cirurgia em 41 doen-
tes (52,6 %), enquanto que as massas pulmonares associa-
das às bronquiectasias motivaram a cirurgia em 21 doentes 
(26,9%), as hemoptises em 11 (14,1%), os abcessos pulmo-
nares em 4 (5,1%) e um doente 81,3%) foi operado por 
pneumotorax secundário. As hemoptises foram a principal 
indicação cirúrgica nos doentes com história de tuberculose 
pulmonar prévia.
 Em 27 doentes (34,6%) tinham antecedentes de pa-
tologia pulmonar prévia; oito (10,2%) tiveram tuberculose 
pulmonar, 11 (14,1%) tinham doença pulmonar obstrutiva 
crónica (DPOC), seis (7,7%) asma e dois (2,6%) silicose; cinco 
doentes (6,4%) apresentavam doença bilateral, 45 (61,6%) 
tinham doença apenas no pulmão direito e 28 (38,3%) ape-
nas no pulmão esquerdo. Os lobos inferiores estavam atingi-
dos em 44 doentes (56,4%), o lobo médio em 23 (31,5%) a 
língula em seis (7,7%), e 12 doentes (15,4%) tinham dois ou 
mais lobos atingidos.
 Em média estavam quatro segmentos afectados (li-
mites de 1 a 12).
 A lobectomia foi realizada em 57 doentes (73,0%) a 
bilobectomia em oito (10,2%), segmentectomia em quatro 
(5,1%) e a pneumectomia em três (3,8%) sendo duas das 
pneumectomias realizadas em doentes com antecedentes 
de tuberculose pulmonar e num doente com silicose.
 Em 74 dos casos (94,9%) a cirurgia foi considerada 
curativa e em seis (8,2%) teve carácter paliativo, dos quais 
três apresentavam bronquiectasias bilaterais extensas, dois 
tinham sequelas de tuberculose pulmonar e um DPOC.
 A média de dias de internamento foi de 6,8 dias (li-
mites de 4 a 14 dias), não se tendo verificado mortalidade 
durante a cirurgia nem durante o período de internamento.
 No entanto ocorreram complicações pós-cirúrgicas 
em cinco doentes (6,4%), incluindo hemorragia pós-ope-
ratória em três (3,8%), dois (2,6%) apresentaram fístula 
bronco-pleural temporária e um (1,3%) apresentou arritmia 
supraventricular controlada medicamente com terapêutica 
antiarrítmica.
 Nos doentes que apresentaram hemorragia foi ne-
cessária nova intervenção cirúrgica para exploração e he-
mostase e dos doentes com fístula broncopleural, um foi 
tratado com pleurodese com talco e o outro necessitou de 
re-intervenção cirúrgica para encerrar a fístula.
 Todas as peças cirúrgicas ressecadas obtiveram a con-
firmação de bronquiectasias no estudo histopatológico (Fig. 
2, 3), mas 24 doentes (30,8%) apresentavam também outros 
diagnósticos, dos quais se destacam sete (29,2%, dos doentes 
com outros diagnósticos) como neoplasia pulmonar.

DISCUSSÃO

 Pela análise comparativa dos dois estudo, verifica-se 
que no último período, foram submetidos a cirurgia torácica 
um menor número de doentes com o diagnóstico de bron-

Figura 2 Imagem macroscópica de bronquiectasias.

Figura 3 Imagem microscópica de bronquiectasias.
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quiectasias, 78 doentes, enquanto que na década anterior 
foram operados 119 doentes. Pode observar-se também que 
a média de dias de internamento é menor (6,8 dias para 8,5 
respectivamente). A média de idades foi ligeiramente supe-
rior na última década (48,8 anos), relativamente à década 
anterior (42,2 anos).
 Nos dois grupos a tosse produtiva foi o sintoma do-
minante apesar de na última década ter uma menor percen-
tagem em relação à anterior (69% e 76% respectivamente).
 Na década de 2000 verifica-se uma maior percenta-
gem de doentes com antecedentes de patologia pulmonar 
(34,6%), sendo de 29,5% na década de 90, mas a propor-
ção de doentes com história de tuberculose pulmonar é me-
nor (10,2% e 17,6% respectivamente).
 As manifestações clínicas são a base do diagnóstico 
de suspeita, os exames complementares de imagem são um 
instrumento de diagnóstico importante. A radiografia do tó-
rax continua a ser usada como exame screening apesar de 
ser normal em cerca de 20% das formas limitadas de bron-
quiectasias.2 No entanto actualmente a TAC-Torax tem vindo 
a ser cada vez mais utilizada como exame de eleição para o 
estudo destes doentes.
 A broncografia, outrora muito usada para confirmar 
o diagnóstico de bronquiectasias, foi praticamente subs-
tituída pela TC-Torax de alta resolução, a qual dada a sua 
elevada sensibilidade e especificidade para esta patologia, 
e sendo menos invasiva mostrou-se mais adequada para os 
doentes.6, 7 Este facto comprova-se pelos resultados dos dois 
trabalhos em comparação. De 10,1 % dos doentes que re-
alizaram TC-Torax na década de 90 passou-se 80,8% na dé-
cada de 2000. Em relação à BFO a percentagem diminui de 
65,5% para 57,6% respectivamente. Trata-se de um método 
diagnóstico adjuvante, útil para o diagnóstico diferencial de 
lesões benignas e malignas e para recolha de amostra para 
estudo microbiológico.
 As PFR continuam a ser um exame pré-operatório 
muito importante, na última década 94,9 % dos doentes 
realizaram as PFR, sendo 54% normais; na década anterior 
91% dos doentes haviam realizado as provas sendo 66% 
normais.
 A menor percentagem de PFR normais na última dé-
cada poderá justificar-se pela maior proporção de doentes 
com patologia pulmonar prévia nomeadamente com DPOC, 
que se observou nessa década, o que resulta num maior nú-
mero de doentes com síndrome ventilatório obstrutivo nas 
PFR. Para além disso muitos doentes apresentam obstrução 
das vias aéreas, consequência da retenção de muco e por 
alterações imunológicas. Tal como na década anterior, neste 
trabalho verificou-se que o pulmão direito e os lobos inferio-
res foram os mais afectados (Quadro 1).
 Apesar da anatomia do pulmão esquerdo ser mais 
favorável ao desenvolvimento das bronquiectasias, devido ao 
menor diâmetro e maior angulação do brônquio principal es-
querdo, que torna mais difícil a drenagem das secreções8,9 tal 
não se verificou nestes dois estudos. Existem contudo estu-
dos10 que indicam que o maior envolvimento do pulmão direi-
to e sobretudo do lobo médio se deve aos nódulos linfáticos 

regionais que como consequência da reacção inflamatória 
em processos infecciosos, provocam compressão extrínseca 
do brônquio intermediário, impedindo a drenagem do lobo 
médio originando o conhecido “síndrome do lobo médio”.
 Alguns autores como Cartier et al11 consideram que a 
localização das bronquiectasias se relaciona com o factor etio-
lógico que permitiu o seu desenvolvimento.4,11 Assim na fibro-
se quística e na aspergilose broncopulmonar alérgica verifica-
-se um predomínio de bronquiectasias bilaterais nos lobos 
superiores, enquanto que na tuberculose há um predomínio 
unilateral num dos lobos superiores e habitualmente são uni-
laterais num dos lobos inferiores quando as bronquiectasias 
resultaram de infecções viricas de repetição na infância.11 
 Torna-se pertinente salientar que na última década 
as massas pulmonares passaram a ser a segunda indicação 
mais frequente para a cirurgia em 26,9% dos casos, enquanto 
que na década anterior foram indicação em 8% dos casos, 
ao contrário das hemoptises que eram a segunda indicação 
nessa década em 26% dos casos e representam 14,1 % das 
indicações na última década. Em ambos os estudos o insuces-
so terapêutico do tratamento médico foi a indicação principal 
para a realização da cirurgia, tal com se verifica em outros 
trabalhos com a mesma índole, como o de Guerra et al.5

 Os abcessos pulmonares passaram de 9% das indi-
cações para 5,1% e o pneumotorax secundário de 3% para 
1,3% respectivamente.
 Nos doentes com história de tuberculose pulmonar 
as hemoptises continuam a ser a indicação mais importante 
para a cirurgia, apesar de nas duas décadas em comparação 
nesta discussão, terem passado de 67% para 53% desses 
doentes.
 No que se refere ao tipo de cirurgia realizada, pelo 
Quadro 2 é possível verificar que em ambos os grupos a 
maioria dos doentes realizou lobectomia, mas na última dé-
cada uma maior percentagem realizou pneumectomia.  
 Nesta última década verificou-se uma menor percen-
tagem de complicações (6,4%), contra 15,0% na década an-
terior.
 A cirurgia foi considerada curativa numa maior per-
centagem de doentes nesta última década (94,9% sendo 
90,7% na década anterior).

Quadro 1 Localização da doença

Localização
da doença

Nº DE DOENTE (%) 
Década de 1988 a 1999

Nº DE DOENTE (%) 
Década de 2000 a 2009

Ambos pulmões 10 (8,4%) 5 (6,4%)

Pulmão direito 63 (57,8%) 45 (61,6%)

Pulmão esquerdo 46 (42,2%) 28 (38,3%)

Lobos inferiores 80 (67,2%) 44 (56,4%)

Lobo médio 34 (28,6%) 23 (29,5%)

Lingula 7 (5,9%) 6 (7,7%)

Dois ou mais lobos 25 (21,0%) 12 (15,4%)
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Quadro 2 Tipo de cirurgia realizada

Tipo de
cirurgia

Nº DE DOENTE (%) 
Década de 1988 a 1999

Nº DE DOENTE (%) 
Década de 2000 a 2009

Pneumectomia 9 (7,6%) 3 (3,8%)

Bilobectomia 4 (3,4%) 8 (10,2%)

Lobectomia 75 (63,0%) 57 (73,0%)

Segmentectomia 16 (13,4%) 6 (7,7%)

Lingulectomia 15 (12,6%) 4 (5,1%)

 Nos casos em que foi considerada paliativa tratava-se 
de doentes com bronquiectasias bilaterais em ambos os gru-
pos (3,8% na década de 2000 e 6,7% na década de 1990) 
e em menor percentagem com tuberculose (1,2% e 2,5%) e 
DPOC (1,2% e 1;7% respectivamente).
 No que se refere ao tipo de cirurgia que pode ser 
realizada, o transplante pulmonar ainda não é considerado 
uma opção com vantagens significativas no tratamento des-
tes doentes, sobretudo dado o elevado risco de persistência 
de infecção devida à imuno-supressão prolongada necessá-
ria pós-transplante.4 Beirne12 e colaboradores analisaram os 
resultados do transplante pulmonar em doentes com bron-
quiectasias cuja causa não era a fibrose quística, e verifica-
ram que a sobrevida global ao ano foi de 68% e aos 5 anos 
foi de 62%, sendo maior nos transplantes bilaterais.12

CONCLUSÃO

 A análise comparativa dos dois estudos realizados 
em duas décadas consecutivas, permite chegar a algumas 
conclusões e estabelecer algumas hipóteses que possam jus-
tificar as diferenças nos resultados obtidos.
 Na última década foram operados um menor núme-
ro de doentes com o diagnóstico de bronquiectasias, com 
uma média de idades superior. Este facto deve-se a diversos 
motivos, entre os quais que, foram referenciados ao serviço 

um menor número de doentes ou que um menor número de 
doentes é diagnosticado desta patologia na zona de referen-
ciação para este serviço. Também poderá dever-se ao facto de 
muitos doentes serem diagnosticados em estadios iniciais da 
doença em que ainda se encontram assintomáticos e portan-
to iniciam tratamento médico eficaz, prevenindo as complica-
ções mais precocemente o que evita a evolução da doença e 
consequentemente a necessidade de realização da cirurgia. 
 O diagnóstico precoce desta patologia deve-se em 
grande parte à evolução das técnicas de diagnóstico sobretudo 
as técnicas de imagem e o acesso às mesmas, de um número 
crescente de doentes, tal como se verificou nos resultados des-
tes trabalhos, a percentagem de doentes que realizou TC-Torax 
passou de 10% para 81%, de uma década para a seguinte.
 Outro aspecto a salientar, é o facto de que a tubercu-
lose pulmonar, apesar de o número de doentes ter diminuí-
do, continua a ser relevante como factor de risco para o de-
senvolvimento de bronquiectasias e sobretudo em relação à 
extensão da doença, dado que mesmo nesta última década 
três das cinco pneumectomias foram realizadas em doentes 
com antecedentes de tuberculose pulmonar.
 As massas pulmonares passaram a ser a indicação 
mais frequente para a realização da cirurgia em 29,2% des-
ses doentes, para além do diagnóstico de bronquiectasias a 
Anatomia patológica revelou a presença de células neoplási-
cas na peça cirúrgica estudada.
 De uma forma global a cirurgia de bronquiectasias, 
apresenta uma baixa mortalidade, uma percentagem de com-
plicações reduzida com internamentos curtos e continua a 
ser necessária em muitos doentes, estando indicada quando 
não há melhoria dos sintomas com o tratamento conserva-
dor, no tratamento das complicações tais como hemoptises 
volumosas, empiema, abcesso pulmonar e o pneumotórax. 
Nas bronquiectasias focais, e na ausência de uma etiologia 
responsável por recorrência da doença em áreas previamente 
sãs, a cirurgia assume um papel curativo. Tal facto é muito im-
portante dado que uma intervenção precoce pode modificar 
a história natural da doença e a qualidade de vida dos doentes 
especialmente se o próprio aprender a realizar por si mesmo a 
fisioterapia respiratória de forma regular.
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Resumo

Introdução: A isquémia crítica dos membros inferiores é uma manifestação da doença arterial periférica, e, em Portugal 
desconhece-se o perfil destes doentes bem como a frequência de desnutrição em meio hospitalar. O presente estudo pretende 
contribuir para a actualização do conhecimento sobre o estado nutricional dos doentes com esta patologia.

Objectivo: Avaliar a frequência de desnutrição no doente com isquémia crítica dos membros inferiores em ambiente 
hospitalar.

Metodologia: Foi realizado um estudo longitudinal prospectivo na Clínica Universitária de Cirurgia Vascular do Hospital 
de Santa Maria entre Novembro de 2010 e Fevereiro de 2011. Para recolha dos dados, foi utilizado o protocolo de avaliação 
do estado nutricional PG-SGA (Patient- Generated Subjective Global Assessment).

Resultados: Foram avaliados 71 doentes, identificando-se 21% dos doentes em estado de desnutrição, 40,8% sob risco 
de desnutrição e 28,2% com estado nutricional normal.

De acordo com os dados obtidos, o risco de desnutrição é mais elevado em indivíduos com idades superiores a 75 anos 
(OR: 12.5; IC 95%: 3.03-51.47) e em indivíduos diabéticos (OR: 2.73; IC 95%: 0.88-8.46). Ao nível de instrução e actividade 
profissional, são os indivíduos que se encontram reformados (OR: 3.85; IC: 0.86-17.15) e com uma escolaridade entre 1 e 4 
anos (OR: 2.64; IC 95%: 0.78-8.90), que apresentam um risco aumentado de desnutrição.

Conclusão: Pode-se concluir que a presença de desnutrição em doentes com isquémia crítica dos membros inferiores é 
bastante elevada. Os dados obtidos permitem afirmar que os factores associados à desnutrição nestes doentes são a idade, a 
baixa taxa de escolaridade (inferior a 4 anos), a diabetes e a hipertensão arterial. 

Para avaliar estes doentes verificou-se que o protocolo mais indicado é o NRS-2002.

Summary
Nutritional status of patients with critical ischemia of the lower extremities

Introduction: Critical limb ischemia is a manifestation of peripheral arterial disease and in Portugal the profile of these 
patients is yet unknown as well as the frequency of hospital malnutrition. The present study aims to contribute to the updating 
of knowledge on the nutritional status of patients with this condition.

Aim: To evaluate the frequency of malnutrition in hospitalized patients with critical lower limb ischemia.
Methodology: A prospective longitudinal study was conducted in the University Clinic of Vascular Surgery of Hospital 

Santa Maria between November 2010 and February 2011. Data were collected using PG-SGA (Patient Generated-Subjective 
Global Assessment) to assess nutritional status.

Results: 71 patients were evaluated of whom 21% (22) were identified as malnourished, 40.8% (29) at risk of malnutri-
tion and 28.2% (20) with normal nutritional status.

According to the data, the risk of malnutrition is higher in people aged over 75 years (OR: 5.12, 95% CI: 3.03-51.47) 
and diabetic (OR: 2.73, 95% CI: 0.88-8.46). Concerning to education and occupation, the retired individuals (OR: 3.85, CI: 0.86-
17.15) and with an education level between 1 and 4 years (OR: 2.64, 95% CI: 0.78-8.90), had an increased risk of malnutrition.
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Conclusion: The frequency of malnutrition in patients with critical lower limb ischemia was quite high. Data have re-
vealed that factors associated with malnutrition in these patients are age, low level of education (less than 4 years), diabetes 
and hypertension. To assess nutritional status of these patients the most suitable protocol was NRS-2002.

INTRODUÇÃO
 
 A Doença Arterial Periférica (DAP) é um problema 
crescente na saúde pública da actualidade1. Cerca de 3 a 
10% da população das sociedades industrializadas é porta-
dora desta patologia, e com o aumento da esperança mé-
dia de vida, o número de doentes tende a aumentar1. Em 
Portugal a sua frequência toma proporções semelhantes à 
restante Europa, pois 5,3% a 6,5% da população Portuguesa 
com mais de 50 anos apresenta esta patologia2.
 Uma manifestação da DAP é a isquémia crítica dos 
membros. Quando esta ocorre nas extremidades dos mem-
bros considera-se como estando no seu estádio final2-3. De-
vido à obstrução grave da corrente sanguínea e como conse-
quência de um aporte ineficaz de nutrientes para os tecidos, 
manifesta-se com dor em repouso nos membros inferiores e 
lesões tróficas na pele, como as úlceras ou a gangrena2-3. 
 Os estudos realizados no doente com isquémia crítica 
dos membros inferiores baseiam-se sobretudo no tratamen-
to médico desta patologia. São raros os que evidenciam o 
estado nutricional e qual a frequência de desnutrição nestes 
doentes. Em 1992 Pedersen et al4 avaliaram o estado nutri-
cional de quarenta e sete doentes submetidos a amputação 
major das extremidades devido à isquémia. Destes, apenas 
treze se encontravam com um estado nutricional adequa-
do e os doentes desnutridos tinham mais dificuldades na 
cicatrização4. Em 1996, Eneroth et al5, avaliou o estado nu-
tricional de trinta e dois doentes submetidos a amputação, 
dos quais vinte e oito foram classificados como desnutridos 
no momento de internamento5. Mais recentemente, Shah 
et al6, avaliaram a frequência de anemia e de desnutrição 
em doentes com isquémia crónica crítica dos membros6. Os 
dados recolhidos sobre a frequência de desnutrição, foram 
obtidos pela avaliação nutricional protocolada pelo hospital 
e aplicada no momento de internamento. Concluíram que 
em meio hospitalar é dada pouca importância ao estado 
nutricional e que a desnutrição, incluindo a anemia, eram 
frequentes e pouco valorizados nos doentes com isquémia 
crónica crítica dos membros6.

OBJECTIVOS

 Este estudo teve como objectivo avaliar a frequência 
de desnutrição no doente com isquémia crítica dos membros 
inferiores em ambiente hospitalar e identificar o protocolo de 
rastreio da desnutrição (PG-GSA, MUST, NRS-2002, MNA) que 
permite uma melhor identificação de doentes desnutridos.

METODOLOGIA

 Foi realizado um estudo transversal entre Novem-
bro de 2010 e Fevereiro de 2011 na Clínica Universitária de  
Cirurgia Vascular do Hospital de Santa Maria, Centro Hospi-
talar Lisboa Norte.
 Foram comparados quatro protocolos de rastreio 

nutricional, utilizando como método de referência o PG-
-SGA, com o objectivo de identificar qual o protocolo mais 
adequado para avaliar o risco de desnutrição no doente com 
isquémia crónica crítica do membro.
 Todos os doentes com diagnóstico de isquémia críti-
ca dos membros inferiores, com internamento no Serviço de 
Cirurgia Vascular do Hospital de Santa Maria de Novembro 
de 2010 a Fevereiro de 2011, foram incluídos. Os doentes 
que reuniam os critérios de inclusão, idade superior a 18 
anos e internamento superior a 24h, foram convidados a 
participar. O consentimento informado foi obtido pelo do-
ente ou familiares, de acordo com a declaração de Helsín-
quia7, no qual foi assegurado que a participação é voluntária 
e que os dados recolhidos são confidenciais.

RECOLHA DE DADOS

 A recolha de dados foi efectuada durante as primei-
ras 72 horas após o internamento. Os protocolos de rastreio 
utilizados foram o MUST, NRS-2002 e MNA SF, para avalia-
ção do estado nutricional utilizou-se o MNA e o PG-SGA.
 As medidas antropométricas foram recolhidas de 
acordo com os procedimentos descritos por Lee et al.8 A al-
tura foi auto-declarada e em doentes acamados, obtida indi-
rectamente através do indivíduo deitado em decúbito dorsal 
com o joelho e o calcanhar num ângulo de 90ºC, através da 
fórmula definida por Chumlea et al.9.
 Foram efectuadas 3 medições da prega cutânea trici-
pital e o perímetro do meio braço e a sua média foi compa-
rada com os valores de referência de variáveis antropométri-
cas tendo em conta o género e a idade10-12.

ANÁLISE DE DADOS

 Para comparação dos dados antropométricos, foram 
calculadas as frequências absolutas e relativas de cada parâ-
metro e confrontados com os percentis definidos de acordo 
com a idade e características étnicas.
 As proporções foram comparadas recorrendo à pro-
va do qui-quadrado, com a correcção de Yates, quando a 
frequência esperada em alguma das células era inferior a 20. 
Quando esse valor era inferior a 5, utilizou-se a prova exacta 
de Fisher. Para as variáveis contínuas foram calculadas as fre-
quências absolutas e as relativas.
 Utilizou-se o programa SPSS – Statistical Package for 
Social Sciences, versão 19.0.

CARACTERIzAÇÃO SOCIAL E DEMOGRÁFICA DA AMOS-
TRA

 Procedeu-se à caracterização sócio-demográfica do 
doente com isquémia crónica crítica dos membros utilizando 
as seguintes variáveis: género, idade, habilitações académi-
cas, estado civil, local de residência e profissão (Tabela 1).
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 Durante o período de recolha de dados foram ava-
liados setenta e um doentes dos quais 66,2% (47) eram do 
sexo masculino e 33,8% (24) do sexo feminino, apresentan-
do idades compreendidas entre os 58 e os 93 anos, e uma 
média de 74,3 anos (desvio-padrão de 8,7 anos). (Quadro 1)
 Foram incluídos no estudo doentes com diagnósti-
co de isquémia crítica dos membros inferiores, tendo sido 
classificados de acordo com o tipo de lesão apresentada. 
Destes, 39,4% apresentavam úlcera isquémica, 38% necrose 
dos dedos, 5,6% fleimão do pé e os restantes 16,9% não 
apresentavam lesões tróficas. (Tabela 2) Com uma frequên-
cia de 83%, é a existência de lesões que abrange a maioria 
dos doentes.
 Procedeu-se também ao estudo da frequência dos 
factores associados a esta patologia, nomeadamente os há-
bitos tabágicos, a HTA, as dislipidémias, a DPOC, a IRC, a 
obesidade e a diabetes.
 Através da análise da Tabela 3, verifica-se que a des-
nutrição é estatisticamente dependente, a um grau de con-
fiança de 95%, das variáveis idade e lesões. De acordo com 
os dados obtidos, o risco de desnutrição é mais elevado em: 
indivíduos do sexo feminino, residentes no meio rural, refor-
mados e com uma escolaridade até 4 anos.

PROTOCOLOS DE RASTREIO E DE AVALIAÇÃO DO ESTA-
DO NUTRICIONAL

 O risco de desnutrição foi avaliado através de três pro-
tocolos de rastreio: MUST, MNA-SF e NRS-2002. O NRS-2002 

foi o protocolo que identificou maior número de doentes 
em risco de desnutrição (45.2%) em relação ao protocolo de 
referência. Relativamente aos doentes com estado nutricional 
normal, o MUST destacou-se identificando 66.6% (Tabela 4).  
 O MNA full form classificou 60.1% dos doentes des-
nutridos classificados pelo protocolo de referência, não tendo 
identificado nenhum doente com estado nutricional normal.

Tabela 1 Características sócio-demográficas da 
amostra (n=71)

Variáveis Sócio-Demográficas
Frequências

Fo (N) Fr (%)

Sexo 

Feminino 24 33,8

Masculino 47 66,2

Idade (anos), média (DP) 74,2  (8,7)

Habilitações Académicas 

Analfabetismo 11 15,5

Ensino primário 44 62,0

Superior a 4 anos escolaridade 16 22,5

Estado Civil 

Solteiro (a) 4 5,6

Casado (a) 46 64,8

Divorciado (a) 3 4,2

Viúvo (a) 18 25,4

Local Residência

Rural 42 59,2

Urbano 29 40,8

Profissão 

Trabalhador 6 8,5

Beneficiários 31 43,6

Reformado 34 47,9

Quadro 1 Distribuição das idades

Tabela 2 Características do estado actual de 
saúde (n=71)

Variáveis Clínicas
Frequências

Fo (N) Fr (%)

Lesões

Sem lesões tróficas 12 16,9

Necrose dos dedos 27 38,0

Úlcera isquémica 28 39,4

Fleimão do pé 4 5,6

Hábitos Tabágicos 31 43,7

Hipertensão Arterial 42 60,0

Dislipidémias 13 18,3

Acidente Vascular Cerebral 6 8,5

Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 6 8,5

Insuficiência Renal Crónica 6 8,5

Obesidade 10 14,1

Diabetes (n=53) 53 74,6

Tipo I 4 7,5

Tipo II 49 92,4

Não insulino-dependente 12 22,6

Insulino-dependente 37 69,8



REVISTA PORTUGUESA DE CIRURGIA CARDIO-TORáCICA E VASCULAR

242 Volume XVII - N.º 4

Tabela 3 Caracterização do estado nutricional da população

Normal
fo (fr%)

Desnutrição
fo (fr%)

Valor de prova
(p)

Idade

≤ 65 anos 10 (58,8) 7 (41,2) <0,001

66 a 75 anos 6 (40,0) 9 (60,0)

> 75 anos 3 (10,3) 35 (89,7)

Género
Feminino 5 (20,8) 19 (79,2) 0,409

Masculino 15 (31,9) 32 (68,1)

Local de Residência
Rural 11 (26,2) 31 (73,8) 0,789

Urbano 9 (31,0) 20 (69,0)

Profissão

Trabalhador Activo 3 (50,0) 3 (50,0) 0,277

Reformado 10 (32,3) 21 (67,7)

Beneficiários 7 (20,6) 27 (79,4)

Habilitações

Não sabe ler nem escrever 3 (27,3) 8 (72,7)

1 a 4 anos 10 (22,7) 34 (77,3) 0,294

>4 anos 7 (43,8) 9 (56,3)

Tempo de Internamento
<15dias 10 (45,5) 12 (54,5) 0,047

≥15 dias 10 (20,8) 38 (79,2)

Lesões

Sem lesões 7 (58,3) 5 (41,7) 0,009

Necrose dos dedos 3 (11,1) 24 (88,9)

Úlcera isquémica 10 (35,7) 18 (64,3)

Fleimão do pé 0 (0,0) 4 (100)

Diabetes
Sim 12 (22,6) 41 (77,4) 0,076

Não 10 (25,0) 30 (75,0) 0,589

HTA
Sim 10 (32,3) 21 (67,7)

Não 8 (19,0) 34 (81,0) 0,057

Dislipidémias
Sim 12 (42,9) 16 (57,1)

Não 3 (23,1) 10 (76,9) 0,746

Obesidade
Não 17 (29,3) 41 (70,7)

Sim 14 (23,0) 47 (77,0) 0,025

fo – frequência observada; fr – frequência relativa

Tabela 4 Caracterização do estado nutricional da amostra através de protocolos de rastreio e 
avaliação do estado nutricional

Estado Nutricional

PG-SGA

Fo (fr%)
Normal 

20 (28.2)
fo (fr%)

Risco de desnutrição 
29 (40.8)
fo (fr%)

Desnutrição 
22 (31.0)
fo (fr%)

MUST

Normal 9 (12.7) 6 (66.6) 3 (33.3) 0 (0.0)

Risco de desnutrição 18 (25.4) 6 (33.3) 7 (38.8) 5 (27.7)

Desnutrição 44 (62.0) 8 (18.2) 19 (43.2) 17 (38.6)

MNA-SF
Normal 3 (4.2) 2 (50.0) 1 (50.0) 0 (0.0)

Risco de desnutrição 56 (78.9) 13 (20) 27 (45.5) 19 (34.5)

NRS 2002
Normal 29 (40.8) 13 (44.8) 13 (44.8) 3 (10.3)

Risco de desnutrição 42 (59.2) 7 (16.7) 16 (38.1) 19 (45.2)

MNA full form

Normal 1(1.4) 0 (0.0) 1 (100) 0 (0.0)

Risco de desnutrição 29 (40.8) 12 (41.4) 16 (55.2) 1 (3.4)

Desnutrição 29 (40.8) 1 (3.4) 10 (34.5) 18 (62.0)

fo – frequência observada; fr – frequência relativa 
n=71 para os protocolos MUST e NRS 2002
n=59 para os protocolos MNA-SF e MNA
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 Quando comparadas as ferramentas utilizadas neste 
estudo, e utilizando o PG-SGA como protocolo de referência, 
verificou-se que o MNA SF mostrou elevada sensibilidade 
(97.8%) e concordância (79.6%) Tabela 5. A maior especifi-
cidade foi obtida pelo NRS 2002, bem como um maior valor 
preditivo positivo (83.3%).

DISCUSSÃO

 Da análise efectuada ao perfil sócio-demográfico 
desta população, durante o período de colheita de dados, o 
número de homens (66,2%) avaliado era consideravelmente 
superior ao número de mulheres (33,8%). Estes valores coin-
cidem com o descrito em vários estudos como o de Mars-
ton et al.13, bem como a TASC (Inter- Society Consensus for 
The Management of Peripherical Arterial Disease)1, no qual 
a incidência da isquémia crítica dos membros inferiores é 
maior nos homens que nas mulheres na proporção de 3:114. 
Esta proporção tende a aumentar com o aumento da gravi-
dade da patologia14. De acordo com os resultados obtidos, 
verificou-se que a frequência da isquémia crítica dos mem-
bros  inferiores tende a ser superior com o aumento da idade 
sendo que é mais elevada até aos 79 anos. Relatos prévios 
acerca da distribuição da patologia de acordo com a faixa 
etária, apoiam o aumento desta frequência em ambos os 
sexos, a partir dos 60 anos1,15-16.
 Destaca-se também o reduzido grau de literacia da 
amostra, o nível de educação muito baixo, apresentando 
uma taxa de analfabetismo de 15,5% e 62% dos doentes 
com menos de 4 anos de escolaridade completos. Estas pro-
porções podem estar associadas à elevada média de idades 
(74, 2 anos) e ao facto da maior parte da amostra ser pro-
veniente de um meio rural (59,2%). Não foram encontradas 
evidências de resultados semelhantes noutros estudos, uma 
vez que o perfil sócio-demográfico do doente com isquémia 
crítica dos membros inferiores, não foi caracterizado.
 No âmbito das co-morbilidades associadas, os resul-
tados obtidos neste estudo encontram-se em concordância 
com Martson et al.13. Deste modo, verificou-se que tanto a 
diabetes como os hábitos tabágicos são as co-morbilidades 
mais frequentes, especificamente neste estudo apresentam 
respectivamente os seguintes valores: 74,6% e 43,7%.
 Os hábitos tabágicos são frequentemente avaliados 
em amostras de doentes com DAP e isquémia critica dos 
membros e a proporção de fumadores, atinge elevadas 
proporções, variando entre os 42% para DAP e 60% para a 
isquémia crítica dos membros16-17. De acordo com a TASC, 
estes são os dois factores de risco mais associados ao desen-
volvimento de doenças arteriais periféricas.
 Destaca-se também a elevada frequência de HTA, 
que neste estudo se manifesta em cerca de 60% dos doen-
tes. Esta co-morbilidade também se apresenta descrita como 
sendo um factor de risco manifestamente associado à isqué-
mia crítica dos membros1, 16, 18. 
 O doente com isquémia crítica dos membros infe-
riores não foi, até à data, alvo de muitos estudos do ponto 
de vista nutricional. Todavia, autores que avaliaram o estado 
nutricional destes doentes obtiveram frequências de desnu-
trição bastante elevadas4,6-7.
 Analisando o perfil nutricional da presente amostra 
pode-se concluir que a frequência de doentes desnutridos 
e em risco de desnutrição é bastante elevada, em média 

superior a 50%, independentemente do protocolo de ava-
liação utilizado. Resultados idênticos foram alcançados em 
investigações anteriores: Pederson et al4 refere no seu estudo 
que cerca de 73% dos indivíduos com isquémia crítica dos 
membros foram classificados como desnutridos e apenas 
27% com estado nutricional normal, concluindo que estes 
doentes têm um risco acrescido de desenvolver um quadro 
de desnutrição quando comparados com outros doentes 
cirúrgicos. Eneroth et al5 classificou 87.5% da sua popula-
ção como em estado de desnutrição. Shah et al6 foi o mais 
recente trabalho a ser desenvolvido nesta área com 71.8% 
doentes desnutridos.
 As associações efectuadas neste estudo permitem 
afirmar que a idade e a existência de lesões nos membros 
são factores relacionados com o estado de desnutrição. O 
desenvolvimento de isquémia crítica é potenciado pelo au-
mento da idade, actuando como factor de risco no desen-
volvimento de desnutrição em meio hospitalar, o que implica 
que o doente idoso com isquémia crítica possua uma maior 
susceptibilidade em desenvolver um quadro de desnutrição. 
As lesões surgem como factor de risco na medida que provo-
cam um aumento do metabolismo basal e das necessidades 
nutricionais devido à reduzida capacidade do corpo em pro-
duzir uma resposta imune eficaz contra a infecção, tornan-
do-a mais difícil de tratar19.
 O presente estudo demonstrou que o risco de des-
nutrição está também associado aos seguintes factores: a 
baixa taxa de escolaridade (inferior a 4 anos), a proveniência 
de um meio rural, o tempo de internamento, a diabetes e a 
hipertensão arterial. Embora não tenham sido encontrados 
estudos que justifiquem as associações anteriores, ao nível da 
educação e do tempo de internamento, um estudo realizado 
em doentes oncológicos revelou resultados semelhantes20. A 
baixa taxa de escolaridade, nomeadamente inferior a 4 anos, 
esteve associada a um maior risco de desnutrição, assim como 
um maior tempo de internamento20. Ao longo das duas últi-
mas décadas é consensual um aumento do risco de desnutri-
ção tendo em conta o tempo de internamento 21-22.
 Comparando os protocolos de rastreio e avaliação do 
estado nutricional utilizados neste estudo verificou-se que o 
MNA-SF foi o que melhor identificou os indivíduos em risco 
de desnutrição e o que obteve maior concordância de dados 
com o protocolo de referência. A elevada sensibilidade do 
MNA-SF tem sido reportada em vários estudos23. Neelemaat 
et al.24 comparou cinco ferramentas de rastreio numa amos-
tra de doentes hospitalares e verificou que o MNA-SF foi 
a ferramenta que mostrou maior sensibilidade mas menor 
especificidade. 
 O MUST e o NRS-2002 mostraram ser boas ferra-
mentas de rastreio da desnutrição tanto no presente estudo 
como em outras investigações. Contudo, a elevada sensibi-
lidade apresentada pelo MUST é contraposta pela sua bai-
xa especificidade, factor este que o levou a ser considerado 
pouco adaptado para identificar doentes em risco de desnu-
trição noutras amostras24.
 Apesar do MNA-SF ter sido a ferramenta mais in-
dicada para rastrear a desnutrição, este protocolo foi de-
senvolvido no sentido de avaliar indivíduos com mais de 65 
anos, o que neste estudo corresponde a uma amostra de 59 
doentes. Desta forma, uma vez que a população avaliada 
também possui idades inferiores a 65 anos não podemos 
considerar que este seja o protocolo mais adequado para 
avaliar a amostra total. 
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 Das ferramentas de rastreio utilizadas neste estudo, 
o MUST mostrou uma elevada sensibilidade mas baixa espe-
cificidade enquanto que o NRS-2002 foi a ferramenta com 
maior especificidade. 
 Em várias ocasiões o NRS-2002 provou ser um pro-
tocolo com elevada sensibilidade e especificidade, apto para 
rastrear doentes em risco de desnutrição, sendo a mesma 
capacidade comprovada no presente estudo.  

CONCLUSÃO

 Com este estudo concluiu-se que a frequência de 
desnutrição no doente com isquémia crítica dos membros  

inferiores alcança proporções de 40,8% de doentes em ris-
co de desnutrição e 21% com desnutrição grave.
 Das ferramentas utilizadas para rastrear a des-
nutrição o MNA-SF foi o que mostrou ter maior sensi-
bilidade e concordância com o protocolo de referência. 
No entanto esta ferramenta foi desenvolvida para avaliar 
indivíduos com idades superiores a 65 anos e, embora 
a frequência de idosos neste estudo seja muito elevada, 
não é exclusiva. Como tal, o protocolo NRS-2002 foi o 
que maior sensibilidade e especificidade mostrou sendo o 
mais adequado para identificar a desnutrição no doente 
com isquémia crítica dos membros inferiores internados 
em meio hospitalar.

Tabela 5 Sensibilidade e especificidade dos protocolos NRS-2002, MUST, MNA-SF
e MNA versus PG-SGA

Sensibilidade (%) Especificidade (%) VP +(%) VP- (%) Concordância (%) Kappa

MUST 94.1 30.0 77.4 66.7 76.0 0.29

MNA-SF 97.8 15.4 80.3 66.6 79.6 0.182

NRS 2002 68.6 65.0 83.3 44.8 67.6 0.296

PV+, valor preditivo positivo; PV-, valor preditivo negativo 
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Resumo
Objectivo: Avaliar e comparar a eficácia e os resultados clínicos dos tratamentos empregues no aneurisma da aorta 

abdominal.
Métodos: Os registos clínicos de todos os doentes que foram submetidos a cirurgia electiva aberta ou endovascular de 

aneurismas da aorta abdominal foram revistos retrospectivamente, de Janeiro de 2001 a Abril de 2009. Foram analisados vários 
parâmetros, como a mortalidade por todas as causas, a mortalidade relacionada com o aneurisma, a incidência de complica-
ções perioperatórias e a taxa de reintervenções. A demografia dos pacientes e aspectos particulares dos procedimentos foram 
igualmente analisados.

Resultados: Cento e oitenta e quatro (184) pacientes foram incluídos no estudo:107 (58%) foram submetidos a cirurgia 
aberta e 77 (42%) tratados por EVAR. Complicações médicas foram mais frequentes na cirurgia aberta (24% vs. 10%; p=0.025).

Não houve mortalidade perioperatória no grupo submetido a EVAR enquanto se registaram 9 mortes no grupo da 
cirurgia aberta (8.4%;p=0.011). Ao cabo de 7 anos a mortalidade por todas as causas foi similar em ambos os grupos 
(27vs.30%; p=0.34). Houve, contudo, uma diferença constante na mortalidade relacionada com o aneurisma (Kaplan – Meier 
avaliação foi 9.5% no grupo da cirurgia aberta e 1.5% no grupo do EVAR; p=0.023). As taxas de reintervenção não foram 
superiores em relação àquelas que decorreram da cirurgia aberta (ao cabo de 5 anos 21.2% vs. 21.4%;p=0.07).

Conclusão: Na nossa instituição o EVAR está associado a uma baixa mortalidade e morbilidade precoce, quando com-
parados com a cirurgia aberta.

A despeito de uma sobrevida tardia semelhante, o tratamento endoluminal proporciona uma mortalidade relacionada 
com o aneurisma 6 vezes inferior à cirurgia aberta. A necessidade de reintervenção foi similar em ambos os grupos. No contexto 
deste estudo, os nossos resultados suportam o tratamento endovascular como o método de escolha, mesmo em pacientes com 
bom risco operatório para a cirurgia aberta.

Summary
The need for reintervention is not higher after EVAR: An eight-year single centre 
experience

Objective: To evaluate and compare the effectiveness and clinical outcomes of abdominal aortic aneurysm treatments. 
Methods: The medical records of all patients who underwent elective open or endovascular repair of nonruptured 

infra-renal abdominal aortic aneurysm from January 2001 to April 2009 were retrospectively reviewed. The assessed outcomes 
were all-cause mortality, aneurysm-related mortality, incidence of perioperative complications and reinterventions. Patient de-
mographics and procedure characteristics were also analysed. 
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Results: One hundred and eighty four consecutive patients were included: 107 (58%) had open surgery and 77 (42%) had 
endovascular repair (EVAR). Medical complications were more frequent after open surgery (24% vs 10%; p=0.025).  There was 
no perioperative mortality in the EVAR group, whereas in open surgery 9 deaths occurred (8.4% in-hospital mortality; p=0.011). 
At 7 years, all cause mortality was similar in the two groups (27 vs 30%; p=0.34). There was, however, a persistent difference in 
aneurysm-related mortality (Kaplan-Meier estimates were 9.5% in the open repair group and 1.5% in the EVAR group; p=0.023). 
Reintervention rates for EVAR were not higher than those for open surgery (at 5 years, 21.2% vs 21.4%; p=0.70).

Conclusions: In our institution, EVAR is associated with lower early mortality and morbidity compared to open repair. 
Despite equivalent late overall survival, endoluminal repair offers an aneurysm-related mortality 6 times inferior to open repair. 
The need for reintervention was similar after EVAR or open surgery. In this study setting, our findings support endovascular 
management of large AAAs, even in patients fit for open repair. 

INTRODUCTION

 Open surgery has been the gold standard treatment 
for abdominal aortic aneurysms (AAA) for more than fifty 
years: it has an almost universal feasibility and an outstand-
ing durability. In the early 1990s, Parodi and Volodos revolu-
tionized the treatment of AAA with an endoluminal philoso-
phy, achieving aneurysm exclusion without laparotomy and 
without aortic cross-clamping.1,2

 Since its advent, endovascular repair has become world-
wide accepted as a less invasive alternative to conventional open 
repair, being greatly scrutinised and compared. Active surveil-
lance, systematic reviews, non-randomized trials and national 
registries were used to assess clinical outcomes. In 2003, a sub-
committee of the American Association for Vascular Surgery 
and the Society for Vascular Surgery published guidelines con-
cluding that EVAR should be limited to large aneurysms with 
suitable anatomy in those unfit for open repair.3 In 2005, two 
randomized trials were published (EVAR 1 and DREAM) address-
ing the management of AAA larger than 5.5 cm.4,5 They showed 
that endovascular repair offers an initial mortality advantage 
over open repair, with a persistent reduction in AAA-related 
deaths at 4 years, but no difference in midterm all-cause mor-
tality. On the other hand, EVAR was proven to be more costly, 
requiring more intervention and surveillance, with only a small 
quality of life (QOL) benefit. In fact, the perceived need for in-
creased rates of reintervention has always been highlighted as a 
major disadvantage of EVAR as compared with open surgery. 
 These randomized trials presented the first level I 
evidence regarding the management of AAAs and they may 
justify a paradigm shift.6

 Nevertheless, it is important to know not only the 
efficiency of the aortic repair techniques, but also their ef-
fectiveness, adjusted to the “real life” of the clinical institu-
tions. Therefore, the purpose of this study, based on a single 
centre experience, is to evaluate and compare the outcomes 
of open surgery and endovascular repair in the elective treat-
ment of abdominal aortic aneurysms.  

PATIENTS AND METHODS

 Medical records of all patients who underwent 
elective open or endovascular repair of abdominal aortic 

aneurysm from January 2001 to April 2009 at São João Hos-
pital, Oporto, were reviewed retrospectively. Patients who 
had undergone repeatead operative aortic surgery, who re-
quired thoracoabdominal or supra-renal aortic reconstruc-
tion or repair after AAA rupture were excluded. 
 Treatment assignment resulted from attending phy-
sician’s best clinical judgment.  All AAA had more than 5 
cm of diameter. In the EVAR group no off label use of the 
endografts occurred (all necks had a length of at least 15 
mm, a diameter between 18 mm and 30 mm and an angle 
less than 60 degrees relative to the axis of the aneurysm; iliac 
artery distal fixation site had more than 10 mm in length and 
7-20 mm in diameter). 
 Although there is no standardized follow-up proto-
col in our department, as a general rule, the follow-up vis-
its are scheduled at 1, 6, 12, and annually thereafter. These 
intervals are used both in the EVAR and in the open repair 
groups. EVAR patients have a CT scan performed at each 
visit; open repair patients only at the first visit, unless other-
wise needed.
 When the medical record was not up-to-date (last in-
formation older than 3 months) the patients were contacted 
and interviewed with a structured telephone questionnaire. 
 Patient demographics and characteristics of the an-
eurysm repair procedures were obtained. The assessed out-
comes were all-cause mortality, aneurysm-related mortality, 
incidence of perioperative complications and secondary in-
terventions.
 Aneurysm related death was defined as any death 
that occurred within 30 days of primary aneurysm treat-
ment; within any death occurring within 30 days of primary 
aneurysm treatment; any death occurring within 30 days 
of any secondary aneurysm or graft related treatment; any 
death related to the aneurysm or graft at any time following 
treatment
 Perioperative major medical complications were de-
fined as any major complication occurring within 30 days 
after the operation. They were categorizes as cardiac (myo-
cardial infarct, congestive heart failure, arrythmia requiring 
treatment); respiratory (image confirmed pneumonia, res-
piratory insufficiency, pneumothorax); renal (reduced renal 
function, temporary ot permanent dialysis and renal infarc-
tion); other (including stroke, pancreatitis, bleeding gastric 
ulcer). 
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 The need for secondary procedures was defined as 
any related percutaneous or open surgical procedure occur-
ring any time from the original intervention. 
 Statistical analysis was conducted with PASW soft-
ware (SPSS Inc, Chicago, Illinois, USA). Continuous demo-
graphic variables were expressed as mean ± standard devia-
tion and categorical variables as percentages. Comparisons 
between the two groups were performed with the inde-
pendent samples t test for continuous variables and χ2 tests 
for categorical variables. Rates of freedom from any death, 
from aneurysm-related death and need for secondary proce-
dures were estimated with the Kaplan-Meier method, using 
the log rank test for significance. A p value below 0.05 was 
considered significant. 

RESULTS

 One hundred and eighty four consecutive patients 
undergoing elective repair of nonruptured infra-renal aor-
tic aneurysm between January 2001 and April 2009 were 
included. One hundred and seven (58%) had open surgery 
and 77 (42%) had endovascular repair. 
 Baseline characteristics of the patients are shown on 
Table 1. As it was expected, there was a male preponder-
ance, with only 11 (6%) women treated. Mean age was not 
similar in the two groups: the patients submitted to endo-
vascular repair were significantly older than those who un-
derwent open repair (69±10 vs 75±6 years old, p<0.001). 
By the American Society of Anesthesiologists classification 
(ASA) the EVAR group scored higher (67% ≥ ASA III), as 
most patients in the open repair group were ASA II (56% ≤ 
ASA II) (p=0.014). 

 Characteristics of the aneurysm-repair procedures 
and length of hospital stay are shown in Table 2. Gener-
al anesthesia was used in all patients submitted to open 
surgery and only in 36% (28) of the endovascular group.  
All the endovascular repairs used commercially available 
devices: 72 (92%) Zenith (Cook, Copenhagen, Denmark),  

3 Excluder (Gore, Flagstaff, AZ, USA), 1 Talent and 1 Endur-
ant  (Medtronic, Minneapolis, MN, USA). Almost ninety per-
cent (n=69) of these grafts were bifurcated and the remain-
der were aortouni-iliac. There was no primary conversion to 
open repair during EVAR. 
 There was no significant difference in the duration of 
surgery. As compared with open repair, EVAR resulted in less 
blood loss (3.31 blood units needed in open surgery vs 0.79 
units needed in EVAR, p<0.001). 
 The overall mean hospital length of stay for patients 
in the endovascular group was 7 days compared with 11 
days in the open group (p=0.002). The mean stay in the 
intensive care unit was also shorter for EVAR patients. 
 As shown in Table 3, no statistically significant differ-
ence was found in the operative mortality rate between the 
two groups (3.7% in open-repair, 0.0% in EVAR; p=0.14). Dur-
ing the hospital stay, no deaths occurred in patients submitted 
to endovascular repair, whereas the in-hospital mortality in the 
open repair group raised to 8.4% (9 of 107, p=0.011).  This 
mortality was the same as the 30-day mortality. 

Table 1 Patients demographics

Open Repair 
(n=107)

Endovascular 
Repair (n= 77)

p

Mean age  (years, ± SD) 69.2 ±10.0 75.2±6.2 <0.001*

Male gender - n (%) 101 (94.4%) 72 (93.5%) 1**

ASA class n (%)

I 5 (4.7%) 1 (1.4%)

0.014***
II 55 (51.4%) 22 (31.4%)

III 43 (40.2%) 40 (57.1%)

IV 4 (3.7%) 7 (10.0%)

SD: standard deviation; ASA: American Society of Anesthesiologists
* t test; **Fisher’s exact test; *** χ2 test 

Table 2 Procedure variables and hospital 
length of stay

Open Repair 
(n=107)

Endovascular 
Repair (n= 77)

p*

Type of 
anaesthesia 
(%)

General
107 

(100.0%)
28

(36.4%) 
-

Regional
0.0

(0.0%)
49

(63.6%)

Duration of surgery 
- hours (mean, SD)

4.42±1.6 4.6±1.8 0.399

Intra-operative blood 
transfusion - units (mean, SD)

3.31±4.4 0.79±1.3 <0.001

Duration 
of ICU stay 
(days)

Mean ± SD 4.6±5.9 1.6±2.6 <0.001

Median 2 1 -

Interquartile 2 to 5.5 1 to 1 -

Duration of 
hospitalization 
(days)

Mean ± SD 11.4±11.2 7.0±7.4 0.002

Median 7 5 -

Interquartile 6 to 13 4 to 6 -

SD: standard deviation; ICU: intensive care unit; * t test

Table 3 Mortality

Mortality Open Repair 
(n=107)

Endovascular 
Repair (n= 77)

p

Operative n (%) 4 (3.7%) 0 (0.0%) 0.14*

In-hospital n (%) 9 (8.4%) 0 (0.0%) 0.011*

All cause (at 7 years)*** 27.1% 29.8% 0.34**

Aneurysm related
(at 7 years)***

9.5% 1.5% 0.023**

* Fisher’s exact test; ** log-rank test; *** Kaplan-Meier estimates, standard error < 10%
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 At 7 years, all cause mortality was similar in the two 
groups (Table 3; Figure 1). As shown in Kaplan-Meier’s sur-
vival curve, the statistically significant advantage in early 
mortality was lost around the end of the second year. The 
survival estimates of 7 years’ follow-up were 73% in the 
open repair group and 70% in the EVAR group (log-rank 
test; p=0.34). There was, however, a persistent difference 
in aneurysm-related mortality (Table 3; Figure 2). In fact, ac-
cording to Kaplan-Meier estimates at 7 years, freedom from 
aneurysm-related death was 90.5% in the open repair group 
and 98.5% in the EVAR group (log-rank test; p=0.023).  

 The causes of death are reported in Table 4. It is note-
worthy that nonaneurysm-related deaths are the main contri-

bution for all cause mortality in the endovascular group. In fact, 
only one patient treated with EVAR died from a cause related 
to the aneurysm: the endograft had migrated resulting in AAA 
rupture; the patient did not survive emergent open repair.
 Table 5 shows the rates of perioperative medical 
complications according to class for the two groups. As 
compared with endovascular repair, open surgery resulted 
in a higher rate of systemic complications (24% vs 10%; 
p= 0.025). The most frequent of these were pulmonary 
(pneumonia, respiratory insufficiency leading to prolonged 
invasive ventilation) and cardiac (myocardial infarct).

 Reintervention rates for EVAR were not higher than 
those for open surgery (figures 3 and 4). Kaplan-Meier analy-
sis showed that, at 5 years, 21.4% of patients who had open 
surgery and 21.2% of patients who had endovascular repair 
needed a secondary procedure (log rank test, p=0.70). The 
30-day reintervention rate was 14% for open surgery and 
11% for endovascular repair. 
 The causes of reintervention are listed in table 6. In 
the open repair group, 42% of the reinterventions were not 
vascular related (10 patients were re-operated because of 

Table 4 Causes of death

Causes of death Open Repair 
(n=107)

Endovascular 
Repair (n= 77)

Aneurysm 
related

Hemorrhagic shock 3 0

Rupture 2 1

Infectious 1 0

Multi-organic failure 1 0

Non-aneurysm 
related

Respiratory 1 2

Cardiac 1 2

Cerebrovascular 1 2

Infectious 1 1

Neoplasm 2 1

Unknown 1 1

Table 5 Medical complications

Category n (%) Open Repair 
(n=107)

Endovascular 
Repair (n= 77)

p

Cardiac 11 (10.3%) 2 (2.6%) 0.066*

Respiratory 13 (12.1%) 5 (6.5%) 0.290*

Renal 10 (9.3%) 4 (5.2%) 0.391*

Other 4 (3.8%) 2 (2.6%) 1.0**

Any 25 (23.8%) 7 (10.3%) 0.025*

* χ2 test; ** Fisher’s exact test

Figure 2 Kaplan-Meier curve of freedom from aneurysm-related 
death.
Legend: p=0.023, log rank test; NR: number at risk; SE: standard error

Figure 1 Kaplan-Meier curve of overall survival.
Legend: p=0.34, log rank test; NR: number at risk; SE: standard error
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abdominal wall complications). Excluding the non-vascular 
causes of reintervention, the proportion of patients being 
reintervened decreases in both groups, still with no signifi-
cant difference (at 5 years, 14% for open surgery and 16% 
for EVAR; p=0.98; [Figure 5]). There were 3 operative deaths 
in secondary procedures (2 patients who had laparotomy 
because of proximal aortic anastomosis dehiscence and 1 
patient who had endograft migration and suffered AAA rup-
ture).  In the EVAR group, secondary procedures included 2 
aortic endograft extensions to treat a proximal type 1 en-
doleak, 1 embolisation of the internal iliac artery and dis-
tal cuff extension to exclude an iliac aneurysm, 1 crossover 
femoro-femoral bypass for limb occlusion and 1 hemicolec-

tomy and 1 segmental enterectomy because of mesenteric 
ischemia. Two type 2 endoleaks were detected without an-
eurysm sac increase and did not result in any reintervention. 

DISCUSSION

 The main findings of this study are that, in our in-
stitution, EVAR is associated with lower early mortality and 
morbidity compared to open repair, despite the patient’s 
higher risk profile (they are older and with higher score in 
ASA classification). Although resulting in equivalent late 
overall survival, EVAR is associated with an aneurysm-related 
mortality 6 times lower than open repair. In fact, the dif-
ference between the 2 survival curves is still striking after 7 
years (Fig. 2). The 8% reduction in aneurysm-related death 
associated with endovascular repair is even higher than oth-
er series published in the literature.4,5,7,8,9 If one looks to the 
multi-centre large EVAR 1 trial, four years after randomiza-
tion, all-cause mortality was similar in the two groups, about 
28%, despite a three percent initial postoperative benefit of 
EVAR. However, a significant reduction in aneurysm-related 
deaths was also found in the EVAR group (4%) compared 
with the open repair group (7%) (p=0.04).5 
 Our open repair mortality rate of 8.4% in an unse-
lected population does not compare favorably with most 
published mortality rates for open AAA surgery. Before the 
endovascular era, population based-series reported opera-
tive mortality rates of approximately 8 percent, whereas re-
cent nationwide series have reported rates of approximately 

Table 6 Causes of reintervention

Open repair n

Anastomotic dehiscence 2

Graft occlusion 5

Distal embolisation 3

Other location aneurysms* 2

Mesenteric ischemia 1

Retroperitoneal hematoma 1

Eventration 8

Wound complications 2

Endovascular repair n

Type 1 endoleak 2

Mesenteric ischemia 2

Graft occlusion 1

Iliac aneurysm 1

Rupture 1

Wound complications 2

* femoral anastomotic pseudo-aneurysms and internal iliac aneurysm

Figure 3 Kaplan-Meier curve of freedom from reinterventions (any 
cause).
Legend: p=0.70, log rank test; NR: number at risk; SE: standard error

Figure 4 Kaplan-Meier curve of freedom from reinterventions 
(vascular causes).
Legend: p=0.98, log rank test; NR: number at risk; SE: standard error
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4 percent.9,11,12,15 Regarding this, it should be taken into ac-
count that the “excessive” mortality in the open repair group 
may have had some impact in the comparative results, favor-
ing the EVAR group in this study. 
 Although the high reintervention rate for EVAR has 
been confirmed in several studies, our study did not find 
statistically significant differences concerning secondary pro-
cedures between the groups. This is a very interesting find-
ing and it may challenge some arguments about EVAR being 
consistently not cost-effective, due to its initial high costs 
and a much higher rate of reintervention when compared to 
open surgery.10,17 Nevertheless, we must comment that the 
variability between patients, regarding postoperative visits 
and complications detection, was not minimized.  
 As compared with open surgery, endovascular re-
pair resulted in significantly better perioperative outcomes 
such as lower rate of systemic complications, less blood loss, 
lower rate of postoperative mechanical ventilation use and 
shorter hospital stay. These results are similar to previous re-
ports and reflect the less invasive nature of the endovascular 
approach.9,11,13,16

 The main limitation of this study is its retrospective 
nature and limited sample size. A prospective algorithm 
for treatment and follow-up was not used; technical and 
treatment decisions were made by the attending surgeon 
based on best clinical judgment. Although no off-label use 
of the endografts occurred, no detailed morphologic data 

was available for review. Therefore, conclusions cannot be 
generalized to especially challenging cases. 
 We cannot deny that one of the potential flaws of the 
study’s design is its single institution nature. On the other 
hand, it represents what we can call the “the real world”. As 
stated before, the efficiency of the aortic repair techniques 
has been greatly studied, even with level I evidence, rand-
omized studies. Nevertheless, the results of this study add to 
a growing body of retrospective literature that tests the ef-
fectiveness of treatments of abdominal aortic aneurysm and 
helps one’s own practice. 
 To our knowledge, this kind of investigation has not 
been undertaken before in our country. We think we may 
represent a common current scenario: a mid-size centre 
with several decades of experience on open repair and an 
approximately 10 years-old EVAR program.  Although lim-
ited by the discussed potential biases, this study enables us 
to draw some conclusions. Up to eight years after the initial 
treatment, endoluminal repair offers lower aneurysm related 
mortality than standard surgical open repair. The advantage 
is due to lower perioperative mortality in the EVAR group 
that persisted throughout follow-up. The finding that the 
patients who undergo EVAR will not need more secondary 
procedures than the open surgery group favours EVAR’s 
cost-effectiveness ratio. 
 In conclusion, in this study setting our findings sup-
port endovascular management of AAAs. 
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Resumo
A revascularização da artéria popliteia proximal e distal por abordagem interna é a técnica cirúrgica mais utilizada na 

patologia obstrutiva femoro-popliteia. Os autores apresentam uma série de doentes submetidos a revascularização da artéria 
popliteia média por abordagem posterior, em que o substituto venoso autólogo não estava disponível e nos quais se pretendia 
evitar a revascularização da artéria popliteia infra-genicular com material protésico.

Foram efectuados dez procedimentos de revascularização à artéria popliteia média por abordagem posterior nos úl-
timos 6 anos, em doentes portadores de isquémia crítica dos membros inferiores. Em todos os casos o conduto utilizado foi 
uma prótese de PTFE de 8 mm de diâmetro. Com um follow-up médio de 16,1 meses, a taxa de permeabilidade primária foi 
de 85,7% aos 12 meses e de 66,7% aos 24 meses.

A revascularização da artéria popliteia média por abordagem posterior é uma alternativa segura e duradoura e constitui 
uma alternativa à revascularização da artéria popliteia infra-genicular em doentes sem substituto venoso autólogo e nos quais 
não é possível efectuar uma revascularização proximal da artéria popliteia.

Summary
Prosthesic revascularization of the midpopliteal artery through a posterior approach: 
A clinical experience

Bypass grafting to the proximal or distal popliteal artery through a lateral approach is the most commum surgical tech-
nique used to treat patients with femoro-popliteal obstructive disease. We report all the patients who underwent a bypass graft 
to the midpopliteal artery through a posterior approach, in whom an autologous vein was not avalaiable, thus avoiding the use 
of a prosthetic graft implantation in to the infragenicular popliteal artery.

Ten bypass grafts to the midpopliteal artery through a posterior approach were performed, for the last 6 years, in pa-
tients with critical limb ischaemia. Polytetrafluoroethylene (PTFE) grafts were used in all patients. With a mean follow-up of 16,1 
months, the 1-year primary patency rate was 85,7% and the 2-year primary patency rate was 66,7%.

Bypass grafting to the midpopliteal artery through a posterior approach seems to be a safe and sustainable procedure 
and is an alternative technique to be considered in patients without autologus vein avalaiable, when an above-knee bypass 
grafting is not feasible or when a below-knee prothesis should be avoided.
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INTRODUÇÃO

 A cirurgia de revascularização dos membros inferio-
res demonstrou ser uma forma eficaz para o tratamento da 
doença arterial periférica obstrutiva, não obstante a utiliza-
ção crescente das técnicas endovasculares.
 A exposição cirúrgica da artéria popliteia para o 
tratamento da isquémia crónica dos membros inferiores é, 
sobretudo, realizada por abordagem interna da artéria po-
pliteia proximal ou distal. A artéria popliteia média é dificil-
mente exposta por abordagem interna.
 Efectivamente, a abordagem interna da artéria popli-
teia média implica a secção dos músculos costureiro, semi-
-tendinoso, semi-membranoso e recto interno próximo à sua 
inserção na tíbia, e do músculo gémeo interno próximo do 
côndilo femoral. Após o procedimento de revascularização, 
estas estruturas devem ser reconstruídas para evitar proble-
mas futuros na articulação do joelho, o que prolonga muito 
o tempo cirúrgico.1

 Para evitar estes problemas e com o objectivo de au-
mentar as possibilidades de revascularização femoro-popli-
teia, os autores começaram a utilizar uma técnica cirúrgica 
de revascularização prótesica da artéria popliteia média por 
abordagem combinada posterior e anterior, em doentes em 
que um conduto venoso autólogo não se encontra dispo-
nível e nos quais se pretende evitar a revascularização da 
artéria popliteia infra-genicular com material protésico. Esta 
técnica foi anteriormente descrita e publicada por Diogo 
Cunha e Sá e cols.2

 Os autores fazem uma avaliação retrospectiva dos 
doentes submetidos à revascularização protésica da artéria 
popliteia média por abordagem posterior.

MATERIAL E MÉTODOS

 O estudo engloba um período de 6 anos (Entre Janei-
ro de 2005 e Dezembro de 2010) e incluiu todos os doentes 
com doença arterial periférica obstrutiva crónica envolvendo 
o sector femoro-popliteu com isquémia crítica dos membros 
inferiores, submetidos a revascularização protésica da artéria 
popliteia média por abordagem posterior, nos quais o con-
duto venoso autólogo não estava disponível e se pretendia 
evitar a revascularização da artéria popliteia infra-genicular 
com material protésico.
 Esta técnica foi utilizada em doentes nos quais a an-
giografia mostrava a reabitação da artéria popliteia a nível 
dos côndilos femorais, proximal à interlinha do joelho.
 A técnica consiste na abordagem da artéria popliteia 
média por via posterior, realização da anastomose distal (Fig. 
1), passagem do conduto para a face interna da coxa (Fig. 
2) e encerramento da incisão no escavado popliteu com o 
doente em decúbito ventral. Após rotação do doente para a 
posição de decúbito dorsal (Fig. 3), procede-se à realização 
da anastomose proximal de forma convencional. 
 O conduto utilizado em todos os doentes foi uma pró-
tese de politetrafluoroetileno (PTFE) com 8 mm de diâmetro.

Figura 1 Anastomose distal da prótese no escavado popliteu.

Figura 2 Passagem do enxerto para a face interna da coxa.

Figura 3 Rotação do doente para decúbito dorsal.
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RESULTADOS

 Entre Janeiro de 2005 e Dezembro de 2010 foram 
efectuadas 10 revascularizações protésicas da artéria popli-
teia média por abordagem posterior, com um follow-up mé-
dio de 16,1 meses.
 Todos os bypass foram realizados em doentes com 
isquémia crítica dos membros inferiores, dos quais 2 com 
isquémia grau III e 8 com isquémia grau IV da Classificação 
de Leriche-Fontaine.
 O grupo de doentes tinha idades compreendidas en-
tre os 51 e 84 anos de idade, com uma média etária de 72,3 
anos e inclui 6 doentes do sexo masculino e 4 doentes do 
sexo feminino.
 Relativamente à prevalência de factores de risco para 
doença cardio-vascular, predominava a hipertensão arterial 
afectando 80% dos doentes, seguida pela diabetes mellitus 
(50%), tabagismo (30%) e dislipidémia (20%). Em 60% dos 
doentes estavam presentes dois ou mais factores de risco 
para doença cardio-vascular.
 A anastomose proximal foi efectuada na artéria fe-
moral comum em 8 doentes e na artéria femoral superficial 
proximal em 2 doentes. Num caso foi efectuado um proce-
dimento simultâneo de influxo (angioplastia e colocação de 
stent na artéria ilíaca primitiva). Em 3 doentes foram realiza-
dos procedimentos simultâneos de amputação minor do pé.
 Em 3 doentes o procedimento foi efectuado sob 
anestesia loco-regional e nos restantes sob anestesia geral.
 No final da intervenção cirúrgica foi realizada angio-
grafia de controlo que não revelou complicações a nível da 
anastomose popliteia em todos os casos (Figs. 4 e 5). Não 
houve, também, qualquer complicação intra-operatória. 
 O tempo médio de hospitalização pós-operatório foi 
de 5 dias.
 Não houve registo da ocorrência de hematomas no 
escavado popliteu nem da necessidade de re-exploração ci-
rúrgica do mesmo. 
 No follow-up dos doentes, variável entre 3 meses e 
5 anos, verificou-se a oclusão precoce (< 24 horas) de um 
enxerto, uma oclusão aos 15 meses e outra oclusão aos 24 
meses. Dois doentes perderam-se no follow-up aos 26 meses. 
 A taxa de permeabilidade aos 30 dias foi 90,0% 
(9/10), 85,7% (6/7) aos 12 meses e 66,7% (4/6) aos 24 meses.
 Não houve amputações de membro nem mortalida-
de aos 30 dias.
 Não se verificaram infecções protésicas.

DISCUSSÃO 

 Os estudos randomizados indicam que a veia safena 
interna autóloga é o conduto de escolha para a revascula-
rização femoro-popliteia, com taxas de permeabilidade pri-
mária que atingem os 84% aos 12 meses, quer nos procedi-
mentos supra-geniculares, quer nos infra-geniculares. 
 Na ausência de conduto venoso autólogo disponível, 
particularmente nos casos de isquémia crítica, utilizam-se 

condutos protésicos. O politetrafluoroetileno (PTFE) é o con-
duto protésico mais frequentemente utilizado na revascula-
rização infra-inguinal. 
 A taxa de permeabilidade primária da revasculariza-
ção protésica da artéria popliteia supra-genicular com PTFE 
é de 79% aos 12 meses e de 74% aos 24 meses. Estas taxas 

Figura 4 Arteriografia pré-operatória.

Figura 5 Arteriografia de controlo (anastomose distal).
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diminuem para os 68% aos 12 meses e para  61% aos 24 
meses, nos bypass femoro-popliteus infra-geniculares.5,6

 O número escasso de doentes envolvidos neste estu-
do não nos permitiu efectuar uma análise com valor estatís-
tico, de modo a poder testar os nossos resultados. Contudo, 
podemos comparar os resultados obtidos com os dos estu-
dos randomizados.
 Os resultados obtidos aos 12 meses neste grupo de 
doentes submetidos à revascularização protésica da artéria 
popliteia média por abordagem posterior revelam taxas de 
permeabilidade primária superiores aos da revascularização 
protésica da artéria popliteia supra e infra-genicular de refe-
rência. Aos 24 meses, os resultados obtidos são ligeiramente 
inferiores aos da revascularização supra-genicular e superio-
res aos da revascularização infra-genicular.
 Embora este estudo envolva um pequeno número de 
doentes e com um período de follow-up variável, os resul-
tados obtidos esboçam uma tendência a longo prazo com 
taxas de permeabilidade primária que se assemelham aos 

da revascularização protésica da artéria popliteia supra-ge-
nicular e superiores aos da permeabilidade primária da re-
vascularização protésica da artéria popliteia infra-genicular. 
Esta hipótese poderá ser testada com um grupo maior de 
doentes e com um follow-up mais prolongado.

CONCLUSÃO

 Esta técnica de revascularização da artéria popliteia 
média é segura e duradoura. É um procedimento alternati-
vo para os doentes portadores de doença arterial obstrutiva 
periférica crónica do sector femoro-popliteu com reabitação 
da artéria popliteia ao nível dos côndilos femorais, sem veia 
autóloga disponível e nos quais se pretende evitar a revascu-
larização da artéria popliteia distal com material protésico.
 É provável que os resultados a longo prazo da revas-
cularização por esta via sejam comparáveis aos da revascula-
rização protésica da artéria popliteia supra-genicular.
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Resumo
As varizes dos membros inferiores fazem parte do espectro de manifestações da Doença Venosa Crónica. São muito 

prevalentes, sobretudo nas mulheres e acometem principalmente a grande veia safena.
A patogénese das varizes é complexa e multifactorial. Verifica-se uma incompetência valvular bem como um alarga-

mento das paredes venosas. No entanto, a sequência pela qual estes mecanismos ocorrem é desconhecida. Provavelmente, as 
válvulas tornam-se incompetentes secundariamente a alterações da parede.

As primeiras descrições da técnica cirúrgica utilizada actualmente surgiram na transição do século XIX para o século XX. 
Na última década, o grande debate gira em torno das novas técnicas de ablação endovascular por radiofrequência e laser. Estas 
acompanham a tendência global da Medicina para o recurso a técnicas menos invasivas.

Este trabalho, além de efectuar uma contextualização e revisão de conceitos sobre varizes, pretende sobretudo lançar 
os mais recentes dados sobre o estado da arte quanto ao tratamento desta patologia, tendo-se baseado numa pesquisa na 
base de dados da Pubmed.

Fica evidente que as técnicas endovasculares são seguras e eficazes, além de apresentarem melhores resultados quanto 
a morbilidade pós-operatória quando comparadas com a cirurgia clássica. No entanto, a última década foi marcada por cons-
tantes aprimoramentos nas técnicas, dificultando a interpretação dos dados apresentados nos ensaios.

Além disso, assiste-se a uma dificuldade progressivamente maior em randomizar pacientes, dada a preferência destes 
pelos procedimentos menos invasivos, em detrimento da cirurgia clássica. Novos ensaios quanto à eficácia a longo prazo, além 
de análises detalhadas dos custos, serão também fulcrais para a implementação destes novos métodos.

Summary
Varicose veins of  lower limbs: Progress in the surgical management

Varicose veins are part of the spectrum of Chronic Venous Disease. They are very prevalent, especially among women 
and involve mainly the great saphenous vein.

Pathogenesis of varicose veins is complex and multifactorial. There is a valvular incompetence as well as a dilation in 
the vein wall. However, the sequence in which these mechanisms occur is unknown. Probably the valves become incompetent 
secondary to vein wall abnormalities.

The first description of the surgical technique used today came in the transition from the nineteenth to the twentieth 
century. In the last decade, the great debate evolved around the new techniques of endovascular radiofrequency and laser 
ablation. These follow the global trend of Medicine to use less invasive techniques.

This study, besides performing a contextualization and review of concepts about varicose veins, especially intends to launch 
the latest data on the state-of-the-art regarding the treatment of this disease, and stands on data collected from Pubmed.

It gets clear that endovascular techniques are safe and effective, besides revealing better results in terms of postopera-
tive morbidity when compared with classic surgery. However, the last decade was marked by constant improvements in tech-
niques, creating difficulties in interpreting data presented in trials.

Furthermore, there is progressively greater difficulty in randomizing patients, given their preference for less invasive pro-
cedures over traditional surgery. New trials on the long-term efficacy in addition to detailed analysis of costs will also be crucial 
for the implementation of these new methods.
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INTRODUÇÃO

 As varizes, juntamente com as telangiectasias e as 
veias reticulares, constituem as manifestações mais comuns 
da Doença Venosa Crónica (DVC). Esta abrange um largo 
espectro de sinais e sintomas1. Apresentações como edema, 
hiperpigmentação, eczema, lipodermatoesclerose, atrofia 
branca e úlceras activas ou cicatrizadas fazem parte de alte-
rações mais graves e avançadas desse espectro e podem ser 
sub-agrupadas como manifestações de Insuficiência Venosa 
Crónica2. 
 As varizes são uma patologia importante. São muito 
prevalentes, levam a reduções da qualidade de vida e têm 
um grande impacto económico nos serviços de saúde3,4. 
 A grande maioria é de etiologia primária e tem 
origem na grande veia safena (GVS) ou na junção safeno-
-femoral (JSF). As primeiras descrições da técnica cirúrgica 
utilizada actualmente para a GVS surgiram na transição do 
século XIX para o século XX por Trendelenburg e Keller5. No 
entanto, na última década o grande debate gira em torno 
das novas técnicas endovasculares de ablação por radiofre-
quência e laser. Estas acompanham a tendência global da 
Medicina para o recurso a técnicas menos invasivas e os 
primeiros resultados parecem colocá-las como alternativas 
viáveis à cirurgia clássica6.  
 Este trabalho, além de efectuar uma contextualiza-
ção e revisão de conceitos sobre varizes, pretende sobre-
tudo lançar os mais recentes dados sobre o estado da arte 
quanto à abordagem cirúrgica da GVS. Para tal foi realiza-
da uma pesquisa na Pubmed, conjugando desta forma os 
seguintes termos Mesh: “Varicose Veins”(Majr:noexp) NOT 
“Esophageal and Gastric Varices”(Mesh). A pesquisa foi 
ainda limitada a ensaios randomizados controlados, me-
tanálises e revisões, publicados nos últimos 5 anos e em 
inglês. A bibliografia dos artigos seleccionados e a leitura 
do Rutherford 7ed estenderam o volume final de artigos es-
tudados.

EPIDEMIOLOGIA E FACTORES DE RISCO

 Estima-se que metade da população adulta tenha 
estigmas minor de doença venosa (50 a 55% nas mulheres 
e 40 a 50% nos homens) mas que menos de metade destes 
tenha varizes visíveis (20 a 25% nas mulheres e 10 a 15% 
nos homens)7. A prevalência de varizes é maior em países 
desenvolvidos e industrializados do que em países sub-de-
senvolvidos2. 
 A maioria dos estudos sugere uma prevalência su-
perior de varizes no sexo feminino, numa proporção de 3:1, 
que poderá estar associada a efeitos da gravidez e a influ-
ências hormonais; outros factores de risco associados ao 
desenvolvimento de varizes são idade aumentada, história 
familiar, obesidade, história de flebite e ortostatismo prolon-
gado; além destes, comportamentos como tabagismo, inac-
tividade física e dieta pobre em fibras podem ter um papel 
importante2.

ANATOMIA E FISIOLOGIA

 No membro inferior estão presentes três sistemas 
venosos8: o superficial, que drena a pele e o tecido subcutâ-
neo, o profundo, localizado interiormente à fáscia muscular 
e que drena o restante e o das perfurantes, responsável pelo 
desvio de sangue do sistema superficial para o profundo8,9. 
 A principal força propulsora do sangue nos 3 siste-
mas venosos é a contracção dos músculos esqueléticos que 
os rodeiam, que agem como bombas que os comprimem 
e esvaziam. Os três sistemas são dotados de válvulas, que 
encerram as suas cúspides quando a musculatura relaxa e o 
sangue reflui e permitem o deslocamento de sangue numa 
só direcção: do sistema superficial para o profundo, em di-
recção ao coração e contra a gravidade9,10. 
 O sistema superficial é constituído por duas veias ma-
jor, GVS e a pequena veia safena, correndo cada uma delas 
dentro de um compartimento safeno, limitado superficial-
mente pela fáscia safena e profundamente pela fáscia mus-
cular8. A anatomia é variável, podendo a  GVS estar duplicada 
abaixo do joelho em 25% dos doentes e acima em 8%. No 
entanto, os casos de duplicação verdadeira, em que ambas 
estão localizadas dentro do compartimento safeno, parecem 
ocorrer em menos de 1%11. A GVS origina-se do arco veno-
so dorsal do pé, subindo anteriormente ao maléolo medial. 
Corre proximal e obliquamente ao longo da superfície antero-
-medial da perna, posteriormente ao côndilo medial da tíbia e 
ascende na face medial da coxa, até ao hiato safeno, onde se 
junta com a veia femoral (inadequadamente conhecida como 
veia femoral superficial8), formando a veia femoral comum. 
Várias tributárias unem-se à GVS de uma forma muito variável 
quanto a número e anatomia, sendo as mais importantes as 
veias acessórias anterior e posterior da GVS e as veias circun-
flexas anterior e posterior da coxa11. Além das duas primeiras, 
a veia ilíaca circunflexa superficial, a veia pudenda externa e a 
veia epigástrica superficial são outras tributárias da GVS na JSF 
(Figura 1)11, região denominada de confluência das veias in-
guinais superficiais8. Estas são individualizadas e seccionadas 
no tratamento cirúrgico clássico das varizes e servem como 
pontos de referência no tratamento endovascular.
 O conhecimento das relações que o sistema venoso 
superficial estabelece com estruturas nervosas é de grande 
importância. A manutenção da sua integridade é das maio-
res preocupações quando os doentes são submetidos a tra-
tamentos invasivos. Assim, o nervo safeno corre próximo da 
GVS, relação mais íntima ao nível da perna, o que aumenta 
o risco dos procedimentos que abordam esta porção mais 
distal da GVS12. 

PATOGÉNESE

 São vários os mecanismos que condicionam um au-
mento das pressões venosas com um retorno venoso altera-
do e que levam à DVC. São eles a patologia valvular de qual-
quer um dos três sistemas venosos e a obstrução venosa, 
isolados ou em combinação2.
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 Etiologicamente, classifica-se a origem das varizes 
como primária ou secundária. Na maioria dos casos, as va-
rizes resultam de insuficiência venosa primária do sistema 
venoso superficial16,13. A patogénese das varizes primárias 
é complexa e multifactorial. Verifica-se uma incompetência 
valvular bem como um alargamento das paredes venosas. 
No entanto, a sequência pela qual estes mecanismos ocor-
rem é desconhecida. Num artigo de revisão, Raffetto e Khalil 
afirmam que provavelmente as válvulas tornam-se incompe-
tentes secundariamente a alterações estruturais e dilatações 
focais da parede das veias junto das cúspides, seguindo-se o 
refluxo como epifenómeno14. Instala-se, então, hipertensão 
venosa, que leva a isquemia, lesão e inflamação dos tecidos 
circundantes, originando os sinais e sintomas característicos 
da DVC9. As de etiologia secundária surgem por destruição 
ou disfunção das válvulas causada por trauma, trombose 
venosa profunda, fístula arteriovenosa ou obstrução venosa 
proximal não traumática (gravidez, tumor pélvico)13.
 Quando são encontradas varizes extensas, sobretu-
do em pacientes jovens, deve-se suspeitar de uma etiologia 
congénita. O síndrome de Klippel-Trenaunay cursa com uma 
tríade de varizes, hipertrofia dos membros com assimetria 

e manchas “vinho do Porto” por hemangiomas cutâneos. 
Como o sistema venoso profundo está muitas vezes alterado 
ou ausente, uma intervenção no sistema superficial pode ter 
consequências dramáticas13. 

APRESENTAÇÃO

 As manifestações mais comuns da DVC são telangiec-
tasias, veias reticulares e varizes. Eklöf e col., numa recente 
revisão da terminologia usada para a DVC, descrevem as te-
langiectasias como confluência de vénulas intradérmicas di-
latadas, com menos de 1 mm de calibre; as veias reticulares 
como veias subdérmicas azuladas, dilatadas e geralmente de 
diâmetro superior a 1 mm e no máximo 3 mm; e as varizes 
como veias subcutâneas dilatadas de 3 mm ou mais de cali-
bre, em ortostatismo15.
 Com a progressiva dilatação e tortuosidade das 
varizes, estas podem tornar-se dolorosas. São mais sus-
ceptíveis ao desenvolvimento de tromboflebite superficial, 
assim como a traumatismos, dado o adelgaçamento das 
suas paredes e da pele que as recobre2. Os três sintomas 
mais frequentemente associados são dor, edema e altera-
ções cutâneas. O primeiro é muitas vezes descrito como 
desconforto ou sensação de peso, agravada pelo ortos-
tatismo e aliviada com a elevação do membro. O edema 
começa nos tornozelos e está associado à sensação de 
desconforto. Quanto às alterações cutâneas, ocorre: hi-
perpigmentação – coloração acastanhada na região pe-
rimaleolar secundária ao depósito de hemosiderina, do 
sangue extravasado; eczema – dermatite eritematosa, na 
maioria das vezes localizada próximo das varizes, apesar 
de poder ser encontrada noutros locais da perna, sinal de 
DVC não controlada; corona phlebectatica – numerosas 
veias intradérmicas na face medial ou lateral do pé ou tor-
nozelo, em forma de leque, sinal inicial de DVC avançada 
(Figura 2); lipodermatoesclerose – inflamação crónica 

Figura 1 Grande veia safena e suas tributárias.

Figura 2 Corona phlebectatica.
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localizada com hiperpigmentação, induração e fibrose da 
pele e tecidos subcutâneos, sinal de DCV grave (Figura 3); 
atrofia branca – áreas localizadas, irregulares, de pele 
atrofiada e branco-marfim, rodeadas por capilares dilata-
dos e hiperpigmentação, sinal de DVC grave (Figura 3); 
úlcera – solução de continuidade em toda a espessura da 
pele, na região perimaleolar medial e ocasionalmente na 
lateral, que correspondem aos locais das veias perfurantes 
major e de maior pressão hidrostática1,2,15,16. 

CLASSIFICAÇÃO

 Com base nos conceitos acima descritos, foi criada, 
em 1994, a classificação CEAP15, que permitiu uniformizar 
o diálogo entre profissionais de saúde e melhor classificar 
o status do doente à apresentação e no follow-up. Após 
vários aprimoramentos, é utilizada correntemente uma 
classificação básica e outra avançada15. Para complementar 
a classificação CEAP foi criado um outro instrumento de 
avaliação, focado na gravidade da DVC, o Venous Severity 
Score (VSS). É uma ferramenta importante para detectar e 
registar alterações na evolução de um doente. Além dis-
so, é muito usado em ensaios para comparar resultados 
após diferentes tratamentos. Este divide-se em vários com-
ponentes, sendo o Venous Clinical Severity Score (VCSS) o 
mais usado. Este classifica 10 parâmetros – dor, varizes, 
edema, pigmentação, inflamação, induração, número de 
úlceras, duração de úlceras, tamanho de úlceras e terapêu-
tica compressiva – em ausente, ligeiro, moderado ou gra1. 
O VCSS provou ser um instrumento útil na avaliação da 
resposta ao tratamento17. Enquanto que estes reflectem 
uma perspectiva do médico, existem outros instrumentos 
de avaliação, direccionados para o doente e que incidem 
na qualidade de vida. Os mais usados são o SF-36 (36-item 
short form health survey) e o AVVQ (Aberdeen Varicose 
Vein Questionnaire).

TRATAMENTO

 A maioria dos doentes (60-70%) que se apresenta 
com varizes tem incompetência da JSF e da GVS.18 A avalia-
ção clínica deve incluir uma avaliação por Eco-Doppler para 
determinar a origem da incompetência bem como o tipo 
e extensão das veias a serem tratadas. Uma vez assegura-
da a competência do sistema venoso profundo, o paciente 
pode ser submetido com segurança a remoção ou ablação 
das veias varicosas19. O tratamento conservador visa limitar 
a progressão da doença e melhorar a sintomatologia19,20. 
Além de uma estreita gama de fármacos, recomenda-se o 
uso de meias elásticas (classe I – 20-30 mmHg; classe II – 
30-40 mmHg; classe III – >40 mmHg), as quais exercem 
uma pressão radial, maior a nível do tornozelo e menor no 
joelho/coxa, estimulando o retorno venoso21. Estão princi-
palmente indicadas em pacientes inaptos para, que recusam 
ou aguardam intervenção, nas varizes associadas a incompe-
tência do sistema venoso profundo e nas varizes gravídicas22. 
O seu uso está contra-indicado na doença vascular perifé-
rica, devendo a pesquisa dos pulsos periféricos fazer parte 
do exame físico23. Recomenda-se que não permaneça de pé 
por longos períodos, a perder peso, praticar exercício físico e 
elevar o membro sempre que possível. Apesar disto, a maio-
ria dos doentes de facto acaba por procurar um tratamento 
curativo20. 
 A escleroterapia, sobretudo desde a introdução da 
sua aplicação em espuma, que permite controlo ecográfico, 
pode ser usada para obstruir a GVS6. Apesar do baixo custo, 
a grande variabilidade técnica, a necessidade de múltiplas 
sessões, além dos efeitos laterais raros mas graves (anafila-
xia, acidente vascular cerebral, enfarte agudo do miocárdio 
e oclusão da artéria da retina)18, tornam a escleroterapia um 
procedimento ainda pouco adoptado na abordagem à GVS. 
É aplicada sobretudo para varizes tortuosas, residuais e re-
correntes, ou parcialmente obstruídas após tromboflebites 
ou falhanço de outras intervenções endovasculares. Varizes 
minor podem ser tratadas por escleroterapia ou mini-flebec-
tomias.
 De facto, o grande destaque vai para os novos mé-
todos de ablação térmica, por laser ou radiofrequência, que 
cada vez mais questionam o título de Gold-Standard da in-
tervenção cirúrgica clássica à GVS.

 - Abordagem cirúrgica “clássica”
 O tratamento clássico desta condição clínica consiste 
na laqueação da JSF, seguida da excisão por stripping da 
GVS até ao joelho (laqueação e stripping, L&S) e de flebec-
tomias electivas quando necessário24. Este ainda é o Gold-
-Standard, contra o qual qualquer novo tratamento tem de 
ser comparado25. 
 O procedimento geralmente é realizado sob aneste-
sia geral, com o paciente em posição de Trendelenburg para 
esvaziamento do sistema venoso dos membros inferiores. É 
feita uma incisão oblíqua 1 cm acima do ligamento inguinal, 
com início medialmente ao pulso femoral. Este é o local que 
permite melhor acesso à JSF e suas tributárias, evita lesões 

Figura 3 Lipodermatoesclerose (seta grossa) e atrofia branca 
(seta fina).
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à artéria femoral comum e permite bons resultados estéti-
cos. Com a marcação pré-operatória da JSF por Eco-Doppler, 
mais preciso se torna este passo. Posteriormente são laque-
ados os vasos da confluência das veias inguinais superficiais 
já citados. Quando só está programada a laqueação da GVS, 
pode ser necessário explorar até 10 cm a GVS para laquear 
as veias acessórias anteriores e posteriores. Caso contrário, 
esta longa incisão é evitada no stripping, pois estes vasos 
acabam avulsionados10. O coto restante da JSF deve ter pe-
quenas dimensões por ser um local propício à formação de 
trombos10. A laqueação da GVS, seguida ou não da remoção 
de uma porção variável da GVS mas sem stripping, pode 
ser realizada só com recurso a anestesia local. No entanto, 
este procedimento é hoje desaconselhado. Dwerryhouse e 
col. concluíram que a L&S, face à laqueação isolada, reduz o 
risco de re-intervenção em dois terços aos 5 anos, devendo, 
por isso, tornar-se um procedimento rotineiro na aborda-
gem de varizes primárias da GVS26. O stripper é inserido na 
GVS até ao nível do joelho. Onde este for palpável é feita 
uma segunda incisão e é exposto. Após fixar a porção mais 
proximal da GVS à cabeça do stripper, esta é avulsionada no 
sentido distal. Recorre-se geralmente ao uso de um fio, pre-
so à cabeça do stripper. Este permite ao cirurgião remover 
a GVS através da incisão inguinal, evitando a necessidade 
que por vezes existe de prolongar a incisão do joelho para 
remoção do vaso e da cabeça do stripper. Permite também 
avulsionar segmentos restantes da GVS quando, geralmente 
devido à existência de uma tributária mais resistente que a 
GVS, esta se rompe no stripping. Neste caso, o fio permite a 
colocação de novo do stripper e a avulsão é realizada no sen-
tido proximal. Perante veias dilatadas (>2,5-3cm), tortuosas 
ou parcialmente obstruídas e enrijecidas por tromboflebites, 
a L&S não pode ser substituída pela ablação térmica10. 
 São inúmeras as variações propostas para esta inter-
venção. Se o uso regular do stripping em detrimento de uma 
laqueação isolada é já globalmente aceite, o recurso a outras 
técnicas mantém-se controverso. Numa metanálise, Van den 
Bos e col. estimaram uma taxa de sucesso para o stripping 
de 78% aos 3 anos27. Heim e col. apontaram uma taxa de 
recorrência entre 20 a 50%. Afirmam que, embora inicial-
mente se defendesse que a recorrência ocorria em vasos resi-
duais que entretanto se tornavam incompetentes, a chegada 
do Eco-Doppler levou gradualmente à convicção de que esta 
ocorreria sobretudo por neovascularização. Partindo deste 
princípio e de que o endotélio exposto no coto da JSF seria 
um importante estímulo nesse processo, os investigadores 
analisaram 70 GVS tratadas com o procedimento clássico, 
enquanto que 65 foram submetidas a ressecção completa 
do coto da JSF com inversão do endotélio na sutura da veia 
femoral comum. No entanto, após 2 anos, esta técnica não 
mostrou reduzir a recorrência28. 
 Além da recorrência, outro ponto desfavorável é o 
aparecimento de diversas complicações. O stripping até ao 
joelho está associado a hematoma (<30%), perdas sensiti-
vas (4-25%), infecção da incisão (2-15%) e trombose venosa 
profunda (TVP) (<2%)(29).  Um estudo, após realizar strip-
ping até ao joelho em 77 GVS e até ao tornozelo em 80 GVS, 

reavaliou os doentes passados 3 meses e detectou lesões no 
nervo safeno em 7% e 39% dos casos, respectivamente30. 
Concluiu que a preservação do segmento distal da GVS é 
eficaz no alívio dos sintomas e não só evita lesões nervosas 
como também deixa este segmento da GVS disponível para 
procedimentos como bypass coronário ou no contexto de 
doença arterial obstrutiva periférica. Com o mesmo intuito, 
Morrison e Dalsing reavaliaram 35 pacientes (45 GVS) sub-
metidos a stripping da GVS até ao tornozelo, num intervalo 
médio de 4,5 anos, tendo 40% referido sintomas compatí-
veis com lesão do nervo safeno nalgum momento do pós-
-operatório. No entanto, concluíram que estes provocaram 
pouca ou mesmo nenhuma morbilidade significativa, não 
devendo, portanto, ser um obstáculo à realização do strip-
ping até ao tornozelo31. 
 O stripping invaginado é uma outra variação debati-
da. Este remove a GVS por intussuscepção, causando menor 
lesão aos tecidos moles e nervos circundantes. Uma desvan-
tagem consiste na maior susceptibilidade à ruptura da GVS, 
o que geralmente ocorre ao nível das perfurantes mediais 
da coxa. No entanto, além de uma incisão de saída e perda 
hemática menores, não existem dados a favor de uma clara 
vantagem noutros aspectos. Em três ensaios randomizados 
observou-se uma pequena tendência para menor incidência 
de lesão do nervo safeno32.
 Por fim, um outro ponto não consensual é a dura-
ção da terapêutica compressiva pós intervenção. Biswas, 
Clark e Shields realizaram um estudo no qual 220 pacientes 
foram randomizados para usarem meias elásticas durante 
uma ou três semanas, após L&S invaginado da GVS e 3 dias 
de banda elástica. Não foram registadas diferenças no que 
diz respeito a dor pós-operatória, complicações, tempo para 
regressar ao trabalho ou satisfação do doente, tendo os au-
tores passado a recomendar o uso de meias elásticas ape-
nas durante uma semana33. Num outro estudo mais audaz, 
Houtermans-Auckel e col. randomizaram 104 pacientes para 
usarem ou não meias elásticas por um período de quatro 
semanas, após L&S invaginado da GVS e 3 dias de banda 
elástica. Concluíram que o uso de meias elásticas, além do 
uso de banda elástica por 3 dias comum a ambos os grupos, 
não trouxe vantagens quanto a dor, complicações ou edema 
do membro. Os pacientes que não usaram terapêutica com-
pressiva regressaram ao trabalho mais cedo34. 

TRATAMENTO ENDOVASCULAR

 - Ablação por radiofrequência
 A ablação por radiofrequência (ARF) tem vindo a as-
sumir-se na última década como uma técnica promissora no 
tratamento desta condição clínica. Este método foi introdu-
zido na Europa em 1998 e nos Estados Unidos em 199935. O 
actual líder de mercado nesta tecnologia é a VNUS® Medical 
Technologies Inc.36 e tem protocolos de actuação standardi-
zados37. O mecanismo de acção implica o contacto directo 
do catéter com a parede do vaso e consiste no aquecimento 
a altas temperaturas levando à oclusão por destruição do 
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endotélio, contracção das fibras de colagénio e formação de 
trombo11. Este fabricante lançou originalmente um catéter 
(VNUS ClosureTM) que atingia os 85ºC e exigia uma velocida-
de contínua de pull-back de 3 cm/min, podendo esta atin-
gir os 6 cm/min caso a temperatura seleccionada fosse de 
90ºC.12,38. Em 2006, foi lançado o catéter VNUS ClosureFast-
TM, capaz de realizar uma ablação por segmentos de 7 cm, a 
120ºC e em ciclos de 20 segundos, apresentando-se, deste 
modo, como um procedimento mais rápido em relação ao 
seu antecessor36. Proebstle e col. aplicaram este último mé-
todo a 252 GVS e registaram uma taxa de oclusão de 99,6% 
aos seis meses. Os investigadores concluíram que, além de 
eficaz, este método provou ser rápido, seguro e bem tolera-
do pelos doentes39. 
O paciente é colocado em decúbito dorsal, anti-Trendelen-
burg, com o membro parcialmente flectido e em rotação 
externa. Sob visualização ecográfica e com recurso à técnica 
de Seldinger, canula-se a GVS com um introdutor, geralmen-
te a nível infra-genicular ou do ponto mais distal de refluxo. 
Pode também ser feita uma incisão para expor directamente 
a veia. O catéter é introduzido e, com controlo ecográfico 
longitudinal, posicionado a cerca de 2 cm da JSF36. O objec-
tivo é preservar a veia epigástrica superficial por se acreditar 
que a manutenção do seu fluxo previne a extensão de um 
eventual trombo no sistema venoso profundo11. Uma vez 
que a ablação exige o contacto directo do eléctrodo com 
a parede do vaso, o doente é nesta fase colocado na posi-
ção de Trendelenburg, administrada anestesia local por in-
tumescência e, aquando da ablação, realizada compressão 
externa36. A anestesia tumescente consiste numa mistura de 
lidocaína, adrenalina e bicarbonato injectada no comparti-
mento safeno, sob controlo ecográfico, de modo a criar um 
espaço de pelo menos 1 cm entre o vaso e a pele. Além do 
efeito anestésico, atinge-se uma maior compressão da GVS 
e a pele fica protegida de eventuais lesões37. O segmento 
junto da JSF é submetido a dois ciclos de ablação. O catéter 
recua a intervalos de 6,5 cm até se atingir o introdutor e 
esses segmentos sofrem apenas um ciclo11. O procedimento 
termina com a avaliação da patência e compressibilidade da 
GVS por ultra-som e a execução de uma ligadura elástica. 
O paciente é incitado a caminhar, informado que pode re-
atar as suas actividades normais imediatamente e que deve 
utilizar meias elásticas classe II durante pelo menos uma se-
mana37. Recomenda-se controlo ecográfico às 72 horas para 
avaliar o estado do vaso bem como assegurar a ausência de 
um trombo na veia femoral37. 
 Este procedimento está associado a queimaduras (2-
7%), perdas sensitivas (4-20%), hematoma (<7%), bruising 
(+/- 50%), TVP (<1%), infecção (<2%) e flebite (3-20%)29.  
O risco de lesão nervosa é inferior ao do stripping e, como 
acontece com este último, o risco é aumentado quando o 
procedimento se estende até ao tornozelo12. O uso não dis-
seminado ou insuficiente de anestesia tumescente sugere 
que alguns destes valores podem ser melhorados.
 A já referida metanálise de Van den Bos e col., que 
apontou uma taxa de sucesso de 78% aos 3 anos para o 
Gold-Standard, concluiu um valor de 84% para a ARF27. 

Merchant e col., num estudo multicêntrico, reuniram dados 
até 2004, os quais sugeriram uma taxa de oclusão aos 5 
anos de 87,2%35.  Rautio e col., num ensaio randomizado 
em que foi utilizado o catéter VNUS ClosureTM, compara-
ram a ARF (n = 15) com a L&S (n = 13) da GVS. Concluíram 
que a ARF pode ser vantajosa quanto a dor pós-operatória, 
retorno às actividades normais e ausência por doença, levan-
tando a hipótese deste procedimento, apesar de mais caro 
per se, poder ser cost-saving para a sociedade em relação 
à L&S40. Num outro ensaio randomizado de Subramonia e 
Lees as mesmas técnicas foram comparadas24. Os pacientes 
submetidos a ARF (n = 47) apresentaram menos dor e re-
gressaram ao trabalho pelo menos uma semana mais cedo 
do que os submetidos a L&S (n = 41). Satisfação, índices 
de qualidade de vida e necessidade de analgesia também 
favoreceram a ARF. Esta demorou significativamente mais 
a completar do que a L&S. No entanto, além de todos os 
doentes terem sido intervencionados sob anestesia geral, os 
autores reconhecem que usaram o catéter VNUS ClosureTM 
e que, além da anestesia tumescente, recorreram a uma li-
gadura compressiva durante o procedimento, o que actual-
mente parece não trazer vantagem. Num outro trabalho, os 
mesmos autores analisaram detalhadamente os custos de 
ambos os procedimentos3. Apesar de a ARF ter apresentado 
custos superiores, estes sublinham que, com o uso disse-
minado deste procedimento, o preço do catéter, que con-
tribuiu para 80% da diferença do custo entre as técnicas, 
tenderá a diminuir. Adicionalmente, o retorno mais precoce 
ao trabalho, a redução significativa do tempo de intervenção 
com o recente VNUS ClosureFastTM bem como o facto de 
a anestesia geral ser desnecessária, contribuirão certamente 
para uma redução global do custo.

 - Ablação endovenosa por laser
 O uso de ablação endovenosa por laser (AEVL) na 
GVS foi apresentado pela primeira vez em 1989 por Puglisi, 
tendo os primeiros resultados favoráveis sido apresentados 
em 2001 por Navarro41. As etapas deste procedimento são 
semelhantes ao descrito para a ARF. A diferença reside no 
tipo de tecnologia usada para a ablação da veia. É utilizada 
uma fibra laser e, no caso da radial fibre, a mais utilizada, o 
introdutor acompanha-a quase na totalidade, ficando esta 
exposta apenas 2,5 cm.42 No entanto, ao contrário da ARF, 
a AEVL não está padronizada, havendo actualmente grande 
debate quanto a variações na técnica. Uma das mais ques-
tionadas é o valor ideal do comprimento de onda do laser.
Kabnick comparou valores de 810 nm, absorvido especifi-
camente pela hemoglobina, com 980 nm, específico para 
hemoglobina e água, na ablação de 60 GVS42. Neste ensaio 
randomizado duplamente cego, as taxas de oclusão foram 
semelhantes, embora tenham sido registadas menos flebi-
tes, bruising e dor no grupo de 980 nm. Valores de com-
primento de onda maiores do que 1000 nm são ainda mais 
específicos para a água, os quais permitem um bypass da 
hemoglobina pelo laser e a sua absorção pela água da pa-
rede do vaso, podendo estar associado a menos perfura-
ções e a um melhor pós-operatório41,43. Num outro estudo 
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de Doganci e Demirkilic, além do comprimento de onda 
do laser, foram também investigadas fibras com diferentes 
extremidades. Desta forma, 60 pacientes (106 GVS) foram 
randomizados para serem submetidos a ablação por laser 
de 980 nm com bare-tip fibre ou 1470 nm por radial fibre41. 
Ambos os procedimentos foram 100% eficazes aos 6 meses, 
tendo os pacientes do segundo grupo apresentado menos 
dor e melhores pontuações no VCSS durante o primeiro mês 
pós-operatório. O estudo teve a limitação de não ser possível 
atribuir os resultados ao comprimento de onda e/ou à extre-
midade da fibra.
 Um outro conceito fundamental no estudo da AEVL 
é o da “dose” de energia aplicada, geralmente designada 
como LEED (linear endovenous energy density) e expressa 
em joules (J)/cm de veia44. A sua dimensão resulta da potên-
cia (Watts) do laser e da velocidade de pull-back. Quanto aos 
dois ensaios randomizados apresentados anteriormente, no 
de Kabnick os valores de LEED foram semelhantes em ambos 
os grupos (49,25 J/cm e 45,92 J/cm no de 810 e 980 nm res-
pectivamente) e iguais no de Doganci e Demirkilic (90 J/cm) 
o que afasta a possibilidade de uma maior quantidade de 
energia aplicada em algum dos grupos ter estado na génese 
dos resultados. De facto, o valor ideal de LEED ainda não foi 
determinado. Theivacumar e col. verificaram que, indepen-
dentemente do diâmetro do vaso, um LEED >/= a 60 J/cm 
resultou em taxas de oclusão de 100%, sem aumento de 
complicações45. Pragmaticamente, um pull-back contínuo 
de 1 cm a cada 5 segundos, a uma potência de 14 W, resulta 
num LEED de 70 J/cm.44

 Há também controvérsia quando ao tipo de pull-
-back mais adequado. Darwood e Gough afirmam que, ape-
sar de inicialmente ter sido adoptada uma técnica pulsada, 
actualmente prefere-se um pull-back contínuo44. No mesma 
revisão os autores debruçaram-se sobre o valor da compres-
são, inquestionável na ARF. Consideram que, além da anes-
tesia tumescente e do espasmo do vaso após canulação, a 
aplicação adicional de compressão pode aumentar o risco 
de perfuração. Uma vez que para valores de comprimento 
de onda baixos o “tecido alvo” é o sangue, Kalteis e col. 
vão mais longe e questionam o uso de anestesia tumescente 
quando se utiliza um laser de 810 nm.46

 Vários ensaios compararam a AEVL com a L&S. Num 
dos mais citados, Rasmussen e col. randomizaram 137 GVS 
para AEVL (980 nm, pulsado, LEED de 73,5 J/cm) ou L&S, 
tendo os doentes de ambos os grupos sido operados sob 
sedação e anestesia tumescente, com flebectomias con-
comitantes às varicosidades. Verificou-se uma melhoria 
semelhante nos dois grupos no VCSS, AVVQ e SF-36 aos 
3 meses, assim como no tempo para retorno ao trabalho 
(7 dias). A AEVL esteve associada a menos dor e bruising. 
Duas L&S falharam e três AEVL recanalizaram aos 6 meses47. 
Os mesmos autores apresentaram em 2009 as conclusões 
de 2 anos de follow-up48. Não foram encontradas diferen-
ças significativas na recorrência (26% e 37% para AEVL e 
L&S, respectivamente) nem nos questionários já citados. 
Outro ensaio randomizado por Darwood e col. submeteu 
pacientes a AEVL pulsado (810 nm, LEED de 60,6 J/cm, n 

= 42), AEVL contínuo (810 nm, LEED de 71,1 J/cm, n = 
29) ou L&S com flebectomias (n = 32), com esclerotera-
pia às 6 semanas para varicosidades persistentes nos dois 
primeiros grupos, se necessário49. Todos os métodos foram 
igualmente eficazes em abolir o refluxo e registaram-se me-
lhorias semelhantes no AVVQ. No entanto e contrariamente 
ao trabalho de Rasmussen, os doentes submetidos a EVLA 
regressaram mais cedo ao trabalho (4 vs 17 dias). Quan-
to ao tratamento das varicosidades, os autores defendem 
que podem ser realizadas flebectomias concomitantemente 
à AEVL implicando recurso a anestesia geral, ou remetidas 
para um segundo tempo e abordadas por escleroterapia de 
espuma, apontando este último método como o de eleição, 
por permitir que tributárias da GVS colapsem após AEVL, 
as quais levariam a incisões desnecessárias se abordadas no 
primeiro tempo. Neste contexto, justifica-se a referência aos 
dois próximos trabalhos. Theivacumar e col. randomizaram 
pacientes com varizes acima e abaixo do joelho para serem 
submetidos a AEVL da GVS acima do joelho (grupo A, n 
= 23), acima e abaixo do joelho (grupo B, n = 23) e aci-
ma do joelho com escleroterapia de espuma no segmento 
abaixo do joelho (grupo C, n = 22) 50. O principal outcome 
foi a necessidade de escleroterapia a varicosidades residuais 
às 6 semanas, tendo sido tratados 61%, 17% e 36% dos 
pacientes dos grupos A, B e C respectivamente. Não foram 
registadas lesões do nervo safeno. Os autores concluíram 
que a ablação da GVS até ao ponto mais distal de refluxo 
para pacientes com varizes acima e abaixo do joelho é um 
procedimento seguro, aumenta a resolução espontânea das 
varicosidades e tem maior impacto na redução dos sintomas 
do que a abordagem original, que acede à GVS ao nível do 
joelho independentemente do status do segmento mais dis-
tal. O procedimento realizado em (C) deve ficar reservado 
para quando o segmento inferior é tortuoso. No trabalho de 
Carradice e col. pretendeu-se determinar a necessidade de 
flebectomias, também à 6ª semana, em pacientes submeti-
dos a AEVL até ao ponto mais distal de refluxo (semelhante 
ao grupo B de Theivacumar e col.)51. Após randomização, 25 
e 24 pacientes foram submetidos a AEVL da GVS com e sem 
flebectomias respectivamente. No primeiro grupo, dos 25 
pacientes apenas 1 teve necessidade de flebectomias num 
segundo tempo, contra 16 (aproximadamente 67%) no se-
gundo grupo. Este último valor questiona a conclusão do 
trabalho de Theivacumar e col. no qual, face a um valor de 
17%, concluíram que as varicosidades não devem ser abor-
dadas num primeiro tempo. Carradice e col. sublinharam 
que as flebectomias são exequíveis concomitantemente com 
a AEVL, apenas com recurso a anestesia local e num regime 
de ambulatório, e reduzem significativamente a necessidade 
de reintervenção.
 Quanto a complicações deste procedimento, Beale a 
Cough referiram hematoma e bruising (muito comum), per-
da sensitiva (<1%), hiperpigmentação (<4%), tromboflebi-
te (<6%) e ausência de relatos de TVP29. 
 Na metanálise de Van den Bos e col., a AEVL surgiu 
com uma taxa de sucesso de 94% aos 3 anos, o melhor 
valor de todos os tratamentos em estudo27. Theivacumar, 
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Darwood e Gough compararam a AEVL com a L&S quanto 
a recorrência no período de dois anos. Apesar de terem sido 
obtidos valores semelhantes e na ordem dos 7%, os autores 
reconhecem que utilizaram um LEED inferior a 50 J/cm, va-
lor agora desaconselhado. No entanto, e mais importante, 
mostrou-se que a neovascularização, sem dúvida um pre-
ditor de recorrência futura, ocorreu em 18% dos pacientes 
submetidos a L&S face a apenas 1% no grupo da AEVL52. A 
dissecção da JSF é apontada como causa major para neovas-
cularização46 . 

 - ARF vs AEVL
 Após randomização, Almeida e col. submeteram 41 
GVS a AEVL (980 nm, contínuo, LEED de 80 J/cm) e 46 a ARF 
com o catéter VNUS ClosureFastTM, ambos sob anestesia 
tumescente. Este último grupo registou significativamente 
menos dor, equimoses e disestesia às 48 horas, uma e duas 
semanas, bem como pontuações significativamente mais 
favoráveis no VCSS e em scores de qualidade de vida nas 
mesmas datas. Ademais, complicações minor foram mais 
prevalentes no grupo da AEVL43. Num estudo semelhante de 
Shepherd e col., a ARF (VNUS ClosureFastTM, n = 66) resul-
tou em significativamente menos dor nos 10 dias pós-ope-
ratório do que a AEVL (980 nm, contínuo, LEED de 60 J/cm, 
n = 63). Às 6 semanas, as melhorias registadas no VCSS, 
AVVQ e SF-36 foram semelhantes nos dois grupos53. Neste 
contexto, estudos de Schmedt e col. debruçaram-se sobre 
os efeitos da ARF ou AEVL em vasos de bovinos. Concluíram 
que a ARF esteve associada a uma desintegração da íntima 
e da média simétrica, completa e circular, sem nenhum de-
feito transmural. Já a AEVL revelou ablações semi-circulares 

pronunciadas, bem como perfurações transmurais. Para a 
AEVL foram utilizados valores de LEED de 15, 25 e 35 J/cm 
com pull-back pulsado e um LEED de 36,5 J/cm com pull-
-back contínuo. No entanto, a pequena dimensão da amos-
tra não permitiu deduzir correlações.54, 55

CONCLUSÃO

 Fica evidente que as técnicas endovasculares são se-
guras e eficazes, além de apresentarem melhores resultados 
quanto a morbilidade pós-operatória quando comparadas 
com a L&S. A última década foi marcada por constantes 
aperfeiçoamentos nas técnicas, dificultando a interpretação 
dos dados apresentados nos ensaios. Por exemplo, apesar 
de na metanálise de Van den Bos e col.27 a ARF ter apresen-
tado a segunda melhor taxa de sucesso, este não avaliou o 
mais recente catéter VNUS ClosureFastTM, o qual surge actu-
almente como o mais forte “adversário” da L&S. Quanto à 
AEVL, não existe consenso quanto à técnica ideal. Valores de 
comprimento de onda e de LEED ideais, pull-back contínuo 
ou pulsado, além de diferentes tipos de fibra como radial 
ou jacketed-tip tornam esta técnica longe de estar padro-
nizada.53, 54 Novos ensaios poderão trazer dados definitivos 
quanto à eficácia a longo prazo, embora as novas técnicas 
endovasculares surjam já com melhores valores de recor-
rência face à L&S. No entanto, assiste-se a uma dificuldade 
progressivamente maior em randomizar pacientes, dada a 
preferência destes pelos procedimentos menos invasivos em 
detrimento da L&S. Naturalmente, análises repetidas ao cus-
to destes novos procedimentos será mandatória.
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IMAGENS EM MEDICINA
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Mixoma gigante da aurícula direita
Large right atrial myxoma

 Doente do sexo feminino com 73 anos de idade, 
que recorreu ao Serviço de Urgência por dispneia com agra-
vamento progressivo. O estudo ecocardiográfico revelou a 
existência de uma massa na aurícula direita com 66x43mm 

Figura 1

de diâmetros máximos. O tumor, pediculado, condicionava 
obstrução do tracto de entrada do ventrículo direito durante 
a diástole e insuficiência tricúspide severa durante a sístole 
(Figura 1).
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 A doente foi submetida a cirurgia cardíaca urgente 
com circulação extracorporal (MG, PN). O tumor, cujo pedí-
culo se inseria na válvula de Eustáquio, foi completamente 
removido após desinserção da mesma (Figura 2). Foi ainda 
corrigida a insuficiência tricúspide, com anuloplastia. O pós-
-operatório decorreu sem intercorrências; a doente teve alta 
ao 6º dia do pós-operatório. O estudo histológico do tumor 
confirmou a suspeita clínica de mixoma.

 Os mixomas representam cerca de 50% dos tumo-
res cardíacos. Têm uma incidência de 1/10.000 autópsias 
e são mais frequentes na aurícula esquerda (75% dos 
casos). Os mixomas da aurícula direita são muito raros 

(15-20% de todos os mixomas) e a sua localização intra-
-ventricular é ainda menos comum. A história natural dos 
mixomas traduz-se por um crescimento progressivo, sen-
do a sua forma de apresentação composta por sintomas 
constitucionais, sintomas obstrutivos, ou resultante de 
um achado ecocardiográfico. Ainda que sejam considera-
dos tumores benignos, existem relatos de invasão local ex-
tensa e de disseminação metastática. As formas familiares 
tendem a ser mais agressivas1,2. A ressecção cirúrgica deve 
ser considerada em todos os casos e não deve ser defe-
rida, mesmo em doentes assintomáticos, devido ao risco 
elevado de embolização, insuficiência cardíaca congestiva 
e até morte súbita1.

Figura 2
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 A Revista da SPCCTV destina-se à publicação de artigos 
originais nos campos da Cirurgia Cardiotorácica e Vascular. Os 
manuscritos serão revistos pelo Editor e a sua aceitação depen-
derá do seu interesse, originalidade e validade científicas.
 Os manuscritos devem ser acompanhados de uma Car-
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    - a concordância de todos os autores com o teor do 
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  de interesse. Se existentes, os Autores devem revelar   
  as relações comerciais com tecnologias em estudo,  
  as fontes de financiamento, a sua filiação Insti- 
  tucional ou Corporativa, incluindo consultadorias. 
    - Os Autores poderão ser responsabilizados por falsas 
  declarações. 

 Os autores devem declarar na secção de “Material e 
Métodos”, quando aplicável, se o consentimento informado 
foi obtido e a aprovação de estudo pela Comissão de Ética 
Institucional. Em caso de Estudos Animais, os autores devem 
declarar na secção de “Material e Métodos” que todos os ani-
mais foram tratados de acordo com a Convenção Europeia e a 
aprovação do estudo pela Comissão de Ética Institucional. Os 
Ensaios Clinicos randomizados devem ser descritos de acordo 
com as “guidelines”/ linha de orientação Consort. 

ARTIGOS
 Os Artigos serão publicados no âmbito da Cirurgia 
Cardíaca, Cirurgia Torácica ou Cirurgia Vascular e poderão ser 
submetido nas seguintes categorias:
 - Artigo Original
 - Editorial
 - Artigo de Revisão
 - Caso Clínico
 - Imagens em Cirurgia 
 - Carta ao Editor

Para cada categoria, a Revista especifica o seguinte formato: 

Item AO ED AREV CC IC CE

Página de Título s s s s s s

Número Máximo de Autores 8 s/ lim 8 4 4 4

Resumo (max. palavras- 350 a 500)* s n n n n n

Resumo curto (200 palavras) * para indexação

Contagem de palavras (na página do título) s s s s s s

Número máximo de palavras 5000 1000 s/ lim 1000 50 850

Número máximo de referências bibliográficas 25 10 s/ lim 10 0 8

Número máximo de tabelas e figuras 8 2 8 2 2 2

* Em Português e Inglês obrigatoriamente.

NOTA 1: O Editor poderá aceitar a nomeação de um maior número de autores, dependendo da relevância do artigo ou da sua 
proveniência de mais do que uma Instituição, por exemplo. Nestes e noutros casos, o pedido por parte dos Autores dever-se-à 
acompanhar das contribuições específicas de cada Autor.
NOTA 2: A cada imagem deverá corresponder um ficheiro electrónico.
NOTA 3: No Item Imagens em Cirurgia, não são permitidas tabelas.
NOTA 4: As cartas ao Editor deverão comentar artigos previamente publicados.
NOTA 5: Os Editoriais são da responsabilidade do Editor e/ou Direcção da SPCCTV a convite do Editor. 

 Língua: Os manuscritos devem ser em Português ou 
Inglês. Aconselha-se o uso de um revisor ortográfico electróni-
co antes da submissão. 

 Apresentação: O manuscrito deverá ter sempre uma 
cópia em formato electrónico. As páginas devem ser numera-
das, as fontes devem ser Times New Roman, tamanho 12, os 

parágrafos devem ser formatados a duplo espaço e justifica-
dos.
 O manuscrito deverá ser organizado da seguinte 
forma (a) Página de Título; (b) Resumo; (c) Artigo com as 
seguintes secções: Introdução, Material e Métodos, Resulta-
dos, Discussão, Conclusão; (d) Tabelas; (e) Figuras e legendas;  
(f) Referências.
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Página de Título. 
 Esta deve incluir o Título sem abreviações e em Maius-
cúlas; o nome e apelido dos autores e o(s) nome(s) e local(ais) 
da Instituição(ões) onde o estudo foi realizado. 
 O nome, endereço, telefone e email do autor corres-
pondente, deve ser inscrito no fundo da página de título. No 
caso do manuscrito ter sido apresentado nalguma Reunião, 
esta deve ser discriminada juntamente com a data de apresen-
tação. A contagem total de palavras do artigo (incluindo os 
resumos, mas excluindo tabelas, figures e referências) deve ser 
referida.
 Resumo: O Resumo por ser a secção mais lida de 
todos os artigos é fundamental. Deve ser factual, sem abre-
viações (excepto unidades do SI) e ser impresso em página 
própria. Deve ser estruturado em Objectivos – problema em 
estudo ou objectivo do estudo, Métodos, explicando como o 
estudo foi realizado, Resultados, revelando os dados encontra-
dos e sua importãncia e Conclusão, revelando a conclusão do 
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Texto 
 Introdução: deve revelar o objectivo da investigação 
e fazer uma revisão bibliográfica curta do estado da arte em 
relação ao problema em estudo.
  Material e Métodos: estes devem ser descritos em de-
talhe com a informação adequada sobre Estudos Humanos ou 
Animais como atrás referido. O uso de abreviações deve ser 
limitado às unidades de medida do SI ou às de uso comum. 
As tecnologias devem ser nomeadas através do seu nome ge-
nerico, com o seu nome comercial, nome e local do fabricante 
entre parentesis.
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todos os resultados de forma completa, através de tabelas ou 
figuras, incluindo os comentários dos autores no texto. A aná-
lise estatística deve seguir as “‘Guidelines for data reporting 
and nomenclature’ (Ann Thorac Surg 1988;46: 260-261). 
 Discussão: a discussão, deve ser clara e breve, deven-
do incluir a interpretação da significância dos resul-tados e da 
sua relação com outros trabalhos publicados na mesma área. 
A importância dos resultados e as limitações metodológicas, se 
existirem, devem ser enunciadas. 
 Agradecimentos: a existirem, devem ser referidos no 
final do texto.
 Tabelas: devem ser simples, suplementando mas não 
duplicando informações do texto. Deve ser titulada e todas 
as abreviações (excepto unidades de medida do SI) devem ser 
definidas no final da tabela. Cada tabela deve ser apresentada 
em página própria.  
 Legendas: todas as figuras devem ser legendadas e as 
abreviações usadas para identificar estruturas devem ser iden-
tificadas. 
 Referências: devem ser apresentadas sequencial-
-mente de acordo com a ordem de uso no texto e apresen-
tadas como números entre parêntesis rectos. Comunicações 
pessoais e dados não publicados não devem ser incluidos na 
lista de referências, embora possam ser referidos no texto. Nas 
referências todos os autores devem ser referidos e os jornais 
ou revistas apresentados de acordo com as abreviações usadas 
no Index Medicus. As referências devem ser apresentadas do 
seguinte modo:
 Revistas
[1] Dinis da Gama A, Perdigão J, Ministro A, Evangelista A, 
Damião A, Garcia Alves A. The utilization of the “simplified 
technique” in the simultaneous management of independent 
thoracic and abdominal aortic aneurysms. A clinical report. Rev 
Port Cir Cardiotorac V 2009;3:149-155. 

 Livros
[2] Antunes M J. A Doença da Saúde. Lisboa: Quetzal 
2001:167-176. 
 Vários Autores
[3] Fragata J, Martins L. Como evitar o erro em Medicina. Em: 
Fragata J, Martins L, autores. O Erro em Medicina. Lisboa: Al-
medina, 2008:313-348. 
 Publicações Online ( O DOI é referência obrigatória 
e a única necessária para citações de artigos  de  publica-
ções online)
[4] Azevedo O, Almeida J, Nolasco T, Medeiros R, Casanova J, 
Bartosch C, Almeida J, Pinho P. Massive right atrial myxoma 
presenting as syncope and exertional dyspnea: case report. 
Cardiovascular Ultrasound doi:10.1186/1476-7120-8-23. 

 Os autores devem sempre que adequado citar prévios 
artigos da Rev Port Cir Cardiotorac Vasc., para fundamentar ou 
discutir resultados. 

Figuras. 
 Devem ter qualidade professional e ser numeradas na 
ordem em que aparecem no texto. A reprodução de fotogra-
fias a cores é possível dependendo do critério do editor.
 
Procedimentos de Submissão
 
Manuscritos Electrónicos – método de submissão pre-
ferido
 Os manuscritos submetidos electronicamente são ge-
ralmente processados de forma mais eficiente e a sua revisão 
mais breve. Os manuscritos electrónicos devem ser enviados 
para:

 O manuscrito electronic deve ser organizado da se-
guinte forma:
 O Texto (incluindo a página de título) e as Tabelas de-
vem ser combinados num ficheiro de texto (.doc ou .rtf ) – e 
enviados sob o título Manuscrito; As Figuras devem ser envia-
das na forma de ficheiros .jpg (72 pontos por polegadas/600 
pixel de largura de écran, em escala de cinzentos para imagens 
a preto e branco e RGB para imagens a cores). Uma figura por 
ficheiro e enviadas numeradas de acordo com a sua ordena-
ção no artigo; Os Desenhos Originais devem ser enviados obri-
gatoriamente como ficheiros tif (300 pontos por polegada) e 
nomeados com Ficheiros Suplementares. Na impossibilidade 
de enviar figuras ou desenhos electronicamente, podem ser 
enviados os originais em papel fotográfico para o seguinte en-
dereço:

Manuscritos em papel
 Deve ser enviada uma cópia do manuscrito em papel e 
3 conjuntos de ilustrações originais – no verso das fotografias 
deve ser referido o nome do primeiro autor, o número da figu-
ra e a respective orientação no texto. Simultaneamente deve 
ser submetido um ficheiro electrónico do texto em CD ou DVD. 

Manuscritos Aceites para Revisão
 Os manuscritos revistos devem ser enviados convenien-
temente titulados – revisão2, revisão3, incluindo novas figures 
e tabelas. Os comentários dos editores e/ou revisores devem 
ser discutidos ponto a ponto numa carta anexa e as alterações 
propostas discutidas. Eventuais alterações no texto original de-
vem ser sublinhadas com traço duplo.

   O Editor Associado | Jorge Casanova
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