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RESUMO 

 

Introdução: A fístula aorto-entérica consiste numa comunicação anormal entre a aorta e o 

trato gastrointestinal. Maioritariamente resulta da erosão das estruturas gastrointestinais 

adjacentes à aorta, por exemplo devido a um aneurisma ou de um enxerto protésico. Existem 

dois tipos de fístulas: primárias e secundárias, sendo as últimas mais frequentes.   

 

Objetivos: Esta revisão bibliográfica tem por objetivo rever a epidemiologia, fatores de risco e 

sintomas associados a cada um dos tipos de fístula aorto-entérica, bem como aspetos 

referentes ao seu diagnóstico e tratamento atempados.  

 

Métodos: Para a realização desta revisão foi efetuada uma pesquisa bibliográfica recorrendo a 

bases de dados eletrónicas, Pubmed e Medscape, tendo sido selecionados artigos publicados 

em Inglês. 

 

Desenvolvimento: A etiologia dos dois tipos de fístulas é distinta. As primárias ocorrem 

espontaneamente, associadas a patologia da aorta abdominal ou do sistema digestivo, 

enquanto as secundárias ocorrem normalmente após um procedimento que envolva a aorta 

abdominal, nomeadamente a colocação de um enxerto. Ambas são entidades raras e 

condicionam elevado risco de vida. O diagnóstico e tratamento precoce são cruciais para a 

sobrevivência dos pacientes, já que uma abordagem expectante conduz a um outcome fatal na 

quase totalidade das situações.  

 

Conclusão: A reparação por cirurgia convencional é frequentemente complicada, requerendo 

um paciente com boa função cardíaca e respiratória para tolerar este procedimento. A 

reparação endovascular, apesar de ser um método menos invasivo, apresenta mais 

complicações a longo prazo, o que acaba por tornar-se uma limitação ao tratamento destes 

pacientes apenas com esta abordagem. Os pacientes com elevado risco cirúrgico devem assim 

ser sujeitos a abordagem endovascular e, num tempo posterior, a cirurgia convencional.  

 

Palavras-chave: Fístula aorto-entérica, Aneurisma da Aorta Abdominal, Hemorragia 

Gastrointestinal, Tomografia Computorizada, Procedimento Endovascular  



iii 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: An aortoenteric fistula is an abnormal communication between the aorta and 

the gastrointestinal tract. Mostly results of erosion of gastrointestinal structures adjacent to 

the aorta (for example, due to an aneurysm) or of a prosthetic graft. There are two types of 

fistula: primary and secondary, the latter being the most frequent. 

 

Objectives: The present literature review aims to clarify the epidemiology, risk factors and 

symptoms associated with each type of aortoenteric fistula, as well as aspects related to its 

timely diagnosis and treatment.  

 

Methodology: To carry out this review, a bibliographic search was carried out using the 

electronic database Pubmed and Medscape, and articles published in English were selected.  

 

Development: The aetiology of the two types of fistula is different. The primary occurs 

spontaneously, associated with pathology of the abdominal aorta or digestive system, while 

the secondary usually occurs after a procedure involving the aorta, as the placement of a graft. 

Although both are rare conditions, their mortality rate is highy, and early diagnosis and surgical 

intervention are crucial for the survival of these patients, since a conservative approach leads 

to a fatal outcome in almost all situations.  

 

Conclusion: Repair by conventional surgery is often complicated, requiring a patient with good 

cardiac and respiratory function to tolerate this procedure. Endovascular repair, despite being 

a less invasive method, presents more complications in the long term, which ends up 

becoming a limitation to the treatment of these patients only with this approach. Patients with 

high surgical risk should be treated with an endovascular approach and, at a later time, with 

conventional surgery.    

 

 

 

Keywords: Aortoenteric fistula, Abdominal aortic aneurysm, Gastrointestinal bleeding, 

Computed Tomography, Endovascular Procedure  
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INTRODUÇÃO  

 

A fístula aorto-entérica (FAE) foi descrita pela primeira vez em 1829 por Astley 

Cooper1–3, sendo uma entidade clínica rara. O diagnóstico clínico e imagiológico precoce, 

necessário para que haja uma intervenção cirúrgica atempada, é crucial para a sobrevivência 

destes pacientes.3 Esta entidade clínica consiste numa comunicação direta entre a aorta 

abdominal e o trato gastrointestinal, existindo dois tipos: primária e secundária.4  

As FAE primárias têm uma incidência entre 0,04 e 0,07%5,6, ocorrem 

espontaneamente, associadas a patologia da aorta abdominal ou do sistema digestivo.7 Mais 

de 75% das fístulas primárias envolvem o duodeno (fístula aorto-duodenal), estando a maioria 

localizada na sua terceira e quarta porções. São várias as etiologias que condicionam este 

mecanismo, nomeadamente doença ulcerosa péptica, infeções, aterosclerose e aneurismas da 

aorta abdominal (AAA). A importância deste tipo de fístula reside no facto de ser uma causa 

rara de hemorragia digestiva associado a uma taxa de mortalidade muito elevada.8 

Quanto às FAE secundárias, estas ocorrem normalmente após um procedimento 

cirúrgico que envolva a aorta abdominal, em particular a colocação de um enxerto protésico. 

São mais frequentes do que as primárias, com uma incidência de 0,3%-2,3%.9 

Os AAA constituem o principal fator de risco para a presença de uma FAE primária ou 

secundária.9 A presença de hemorragia gastrointestinal num doente com AAA conhecido 

deverá levantar sempre a suspeita de uma FAE. Nestes casos está indicada a realização de uma 

Tomografia Computorizada (TAC) com contraste10, sendo que a visualização de ar na aorta ou a 

presença de contraste no trato gastrointestinal são imagens altamente sugestivas.6 

O tratamento destes doentes inclui ressuscitação inicial com suporte hemodinâmico, 

terapêutica antibiótica e reparação aórtica (que requer remoção do enxerto no caso das FAE 

secundárias). O tipo de cirurgia e o timing em que é efetuada não é uniforme, tendo em conta 

a apresentação clínica (severidade da hemorragia ou infeção), tipo de fístula (primária ou 

secundária), comorbilidades do paciente, anatomia da aorta, entre outros fatores.11 A 

reparação por cirurgia convencional é de elevada complexidade, estando associada a uma 

morbimortalidade elevada. Já a reparação endovascular é um método menos invasivo na 

abordagem da FAE, contudo a recorrência de sépsis ou hemorragia a longo prazo acabam por 

tornar-se sérias limitações ao tratamento destes pacientes apenas com esta abordagem.10,12  

A limitação diagnóstica, os riscos e as complicações inerentes ao tratamento cirúrgico 

contribuem para as elevadas taxas de mortalidade associadas a esta patologia, tornando-a 
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fatal na maioria dos casos. Ainda assim, a realização de um tratamento precoce e otimizado é 

sempre recomendado.13 

O objetivo desta revisão bibliográfica foi o de abordar aspetos fundamentais da 

patologia em questão, como a epidemiologia, a clínica e as abordagens diagnóstica e 

terapêutica, atendendo à importância que um elevado índice de suspeição desempenha na 

sobrevivência destes pacientes.  
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foi efetuada uma revisão da literatura disponível nos motores de busca Pubmed e 

Medscape com contemplação de artigos publicados desde 1996 até 2020. Foi ainda incluído 

um artigo de 1958, para contextualização histórica. A pesquisa foi efetuada com base na 

seguinte combinação de palavras: Aortoenteric fistula, Abdominal aortic aneurysm, 

Gastrointestinal bleeding, Computed Tomography, Endovascular Procedure. 

  Foram considerados artigos originais, case reports, revisões sistemáticas e meta-

análises. Foram consultadas um total de 203 referências, tendo sido selecionadas as 

consideradas relevantes para esta revisão bibliográfica, tendo por base os respetivos títulos e 

abstracts. Deste modo, foram excluídas todas as referências que não estivessem relacionadas 

com o tema, tendo sido utilizadas um total de 103 referências para a elaboração desta 

dissertação. À informação obtida por este método, acrescenta-se o capítulo 49 da nona edição 

do livro Rutherford’s Vascular Surgery.  

O fluxograma dos artigos incluídos nesta revisão bibliográfica encontra-se 

representado na figura 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fluxograma dos artigos incluídos na revisão bibliográfica (PRISMA Flow Diagram 

Generator) 
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DEFINIÇÃO 

 
A FAE consiste numa comunicação anormal entre a aorta e o trato gastrointestinal. 

Maioritariamente resulta da compressão das estruturas gastrointestinais adjacentes pela 

aorta, por exemplo devido a um aneurisma ou pela erosão de um enxerto protésico para as 

mesmas estruturas. Trata-se de uma patologia rara e com risco de vida elevado para estes 

doentes.14  

A comunicação entre a aorta ou enxerto vascular e o trato gastrointestinal ocorre mais 

frequentemente entre a aorta infra-renal e o duodeno, geralmente na terceira e quarta 

porções.13 Pensa-se que isto se deve à posição relativamente fixa do duodeno no 

retroperitoneu estando assim em proximidade com a superfície anterior da aorta.15  

Connolly et al.14 descreveu quatro tipos de FAE. As fístulas do tipo I consistem numa 

comunicação espontânea entre um aneurisma abdominal ou ilíaco e o intestino (designadas 

fístulas primárias). As fístulas dos tipos II, III e IV ocorrem após vários diferentes 

procedimentos cirúrgicos na aorta abdominal (fístulas secundárias). A fístula do tipo II ocorre 

após a resseção de um aneurisma e consiste numa comunicação entre o enxerto protésico 

aorto-aórtico e o intestino. Esta comunicação ocorre mais frequentemente na linha da 

anastomose proximal, mas pode também ocorrer no corpo do enxerto. A fístula do tipo III 

ocorre após a realização de um bypass aorto bi-femoral ou aorto bi-ilíaco e a comunicação 

com o intestino é semelhante à que ocorre com as fístulas do tipo II. As fístulas do tipo IV 

ocorrem após excisão de um enxerto aórtico infetado ou após um aneurisma micótico da aorta 

abdominal, em que a aorta infra-renal foi suturada e a circulação distal feita à custa de um 

bypass extra-anatómico. Neste caso, a fístula ocorre entre uma porção do intestino e o coto 

aórtico. Foi ainda descrito um tipo raro de FAE secundária que ocorre após disseção linfática 

retroperitoneal e/ou irradiação abdominal.14  

 

FÍSTULAS AORTO-ENTÉRICAS PRIMÁRIAS 

 

A FAE primária desenvolve-se, na maior parte dos casos (82%)6, entre a aorta nativa e 

o duodeno,13 sem história de cirurgia aórtica prévia.6 O orifício fistuloso é em geral pequeno e 

direto.16 O envolvimento mais frequente do duodeno deve-se à sua posição fixa no 

retroperitoneu e à sua localização próxima da aorta abdominal.17  

Frequentemente a causa é uma erosão progressiva de um AAA infra-renal em direção 

à parede intestinal adjacente resultando assim numa comunicação direta, de novo, entre a 
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aorta e o aparelho gastrointestinal18, geralmente na terceira ou quarta porção do duodeno.19,20 

Contudo, a FAE também pode ocorrer noutros segmentos do trato gastrointestinal, 

nomeadamente: intestino delgado (8%), intestino grosso (5,6%) e estômago (4,8%), ainda que 

com menor frequência.16 

Apesar de rara, representa uma situação muito complicada que requer tratamento 

emergente, apresentando uma mortalidade e morbilidade elevadas (30-40%).6,10,21 

Face à diversidade na apresentação clínica das FAE primárias e elevada mortalidade a 

si associada6,22,23, o diagnóstico requer um alto índice de suspeição, devendo ser sempre 

considerado no diagnóstico diferencial de hemorragia gastrointestinal, principalmente se 

acompanhado de dor e/ou massa abdominal pulsátil.16,18 O diagnóstico atempado é realizado 

em menos de 36% dos pacientes.16 Nos pacientes em que é feito o diagnóstico atempado e são 

sujeitos a tratamento cirúrgico, a taxa de mortalidade é cerca de 44%.24,25 Isto explica porque o 

diagnóstico e intervenção cirúrgica precoces são cruciais para a sobrevivência dos 

pacientes.3,18 

Apesar de ser uma cirurgia emergente, o planeamento pré-operatório com a equipa 

anestésica e com a hematologia é crucial no sentido de evitar uma catástrofe cirúrgica. 

Contudo, a fluidoterapia e o aumento da pressão arterial excessivos devem ser evitados para 

prevenir hemorragias adicionais durante a indução anestésica.22  

 

 

Incidência, Etiologia e Patogénese 

 

Descritas pela primeira vez em 18291–3, a incidência das FAE primárias varia consoante 

o estudo base. Voorhoeve et al.26 descreve uma incidência entre 0,04 e 0,07% em pacientes 

que morreram com hemorragia digestiva maciça26, sendo a incidência superior em doentes 

com AAA (entre 0,69 e 2,39%).27–29 

As fístulas primárias são mais comuns em pacientes mais velhos.27 Os homens são mais 

afetados do que as mulheres (75% dos casos, com um rácio homem: mulher de 3:1)29,30, 

provavelmente devido à maior prevalência de AAA no sexo masculino.1,27 Foi descrita uma 

serie em que a idade média foi de 64 anos.27  

A etiologia precisa da formação deste tipo de fístulas não é clara. Frequentemente 

resultam da combinação de infeção, de degeneração da aorta e do trato intestinal e também 

do trauma mecânico causado pela pulsatilidade contínua da aorta que leva à erosão com 

formação de uma fístula ao longo do tempo.27,30,31 Assim que passa a existir comunicação entre 
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a aorta e o intestino, a contaminação com a flora intestinal e a consequente infeção de baixo 

grau que se desenvolve aceleram o processo de formação da fístula. 

Os AAA são a principal causa de FAE primária, correspondendo a 80% dos casos21 (a 

ocorrência deste tipo de fístulas na ausência de aneurismas da aorta é extremamente rara, na 

ordem dos 1%).21,23,28,31,32 Isto demostra que o stress mecânico repetido causado pela 

pulsatilidade do aneurisma, associado ao enfraquecimento da parede da aorta e do trato 

gastrointestinal, com consequente isquemia do último33, são características deste tipo de 

fístula.1,27 Assim, a presença de hemorragia gastrointestinal num paciente com um AAA deve 

fazer-nos suspeitar desta entidade.34  

O mecanismo pelo qual a presença de um aneurisma pode conduzir ao 

desenvolvimento de uma FAE primária não é exatamente conhecido, mas foi demonstrado que 

o AAA liberta uma quantidade anormal de metaloproteinases que conduz à infiltração de 

células inflamatórias na parede aórtica.35 A combinação da proteólise causada pela inflamação 

com a fixação e orientação anatómica do duodeno em relação à aorta (posição anterior) 

poderão explicar a origem da fístula.21 Aneurismas com dimensões tão pequenas como três 

centímetros de diâmetro podem já levar à formação de uma fístula29,36, sendo contudo o 

diâmetro aórtico médio associado à formação de uma fístula de 6,2 centímetros.25,30 Dos AAA, 

73% são aneurismas ateroscleróticos e 26% são aneurismas traumáticos ou micóticos.21 

 A aortite é a segunda etiologia mais comum e resulta da colonização da íntima da 

aorta, normalmente já lesada devido a aterosclerose.19 Com menos frequência podem resultar 

de um aneurisma micótico e, ainda mais raramente, de infeção de uma aorta não 

aneurismática.19  

A infeção também parece desempenhar um papel central no desenvolvimento das FAE 

primárias, sendo espécies de Salmonella e de Klebsiella os microrganismos mais 

frequentemente isolados.30,34,37 Staphylococcus, Streptococcus, E. coli, Enterococcus faecalis, 

Clostridium septicum, Lactobacillus e agentes responsáveis pela Sífilis e Tuberculose foram 

também descritos.1,21,26,27,30,34 

Outras etiologias descritas incluem ingestão de corpos estranhos14,38, radioterapia 

(constituindo causas muito raras)17, úlcera duodenal, tumores do duodeno ou do pâncreas, 

pseudo-cistos pancreáticos13,21, diverticulite e história de traumatismo penetrante.39 

Assim, embora seja mais frequente em pacientes mais velhos, este diagnóstico deve 

ser considerado em indivíduos de todas as idades, principalmente se a história clínica for 

sugestiva. Quando um indivíduo jovem se apresenta com hemorragia gastrointestinal 

normalmente este diagnóstico não é sequer considerado, o que conduz a atrasos no 

diagnóstico e consequentemente, a outcomes fatais.36   
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FÍSTULAS AORTO-ENTÉRICAS SECUNDÁRIAS 

 

A FAE secundária desenvolve-se, na maior parte dos casos, entre uma prótese vascular 

e o duodeno, tratando-se de uma complicação tardia pós reconstruções da aorta.13 Poderá 

ocorrer quer após cirurgia convencional, quer após a realização de um procedimento 

endovascular,40 sendo a incidência superior nas primeiras.41 Em todos os casos, é mais 

provável o envolvimento da aorta abdominal do que da aorta torácica (56 vs. 44%).42 É muito 

raro o desenvolvimento de uma fístula secundária em intervenções aorto-ilíacas nas quais não 

são colocados enxertos protésicos. O primeiro caso foi descrito em 1960 após a realização de 

uma endarterectomia aorto bi-ilíaca num paciente com oclusão aorto-ilíaca.43 

Alguns autores classificam ainda este tipo de fístulas em tipo I e tipo II, sendo que o 

tipo I trata-se da “verdadeira” FAE, em que há uma comunicação entre a mucosa do trato 

gastrointestinal e a anastomose enxerto-aorta. O tipo I pode ainda ser dividido em IA e IB, 

dependendo da presença ou ausência de um pseudoaneurisma, respectivamente.13 Nas 

fístulas do tipo II (erosão aorto-entérica) a comunicação envolve a mucosa do trato 

gastrointestinal e o enxerto protésico, mas envolvendo o corpo da prótese. Neste caso, a 

hemorragia é secundária à irritação da mucosa. Embora as fístulas do tipo I se apresentem 

normalmente com uma hemorragia mais catastrófica, a distinção entre as duas é meramente 

académica, uma vez que o tratamento de ambas é semelhante e não apresenta diferença 

significativa nos outcomes.27 

Em média, 75% deste tipo de fístulas estão localizadas entre o duodeno distal (terceira 

e quarta porções) e a linha de sutura proximal da aorta, sendo que o envolvimento de outros 

segmentos do trato gastrointestinal é menos frequente. Em particular, as fístulas aorto-cólicas 

são muito menos frequentes, representando apenas 5 a 6% dos casos.44,45 

Foram ainda descritos alguns casos, ainda que muito raros, de um subgrupo de FAE 

secundária: a FAE recorrente. Estas podem também ser consideradas como uma complicação 

tardia das fístulas secundárias e podem ocorrer num período de tempo imprevisível após a 

correção cirúrgica de uma fístula prévia. Apesar de a sua ocorrência ser rara, podem surgir 

múltiplas vezes no mesmo paciente.38 Assim, na presença de hemorragia digestiva após 

correção cirúrgica de uma fístula secundária, a suspeição clínica deve ser alta e o diagnóstico e 

tratamento devem ser rápidos para minimizar a morbilidade e a mortalidade.5 

 

Incidência, Etiologia e Patogénese  
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Foram descritas pela primeira vez por Brock, em 195313, apresentando uma incidência 

de 0,3%-2,3%, superior à das FAE primárias.9 O intervalo de tempo entre o procedimento 

cirúrgico e o aparecimento da fístula pode ir até décadas após a intervenção cirúrgica (o maior 

intervalo de tempo descrito é de 20 anos).46 Segundo Armstrong et al.47, o intervalo médio 

entre a inserção do enxerto aórtico e o desenvolvimento desta complicação varia entre oito 

meses e 15 anos47, sendo que a maioria das fístulas ocorre 47 meses após a cirurgia 

convencional 27,46,48 e 32 meses após o tratamento endovascular.27,49 Este intervalo parece ser 

menor em pacientes cujo processo de reconstrução aórtica foi complicado por um processo 

infecioso.46  

A incidência anual é de aproximadamente 1% para cirurgias eletivas e cerca de 14% 

para cirurgias de emergência após rutura de um aneurisma, o que sugere um aumento da 

probabilidade de contaminação microbiológica dos tecidos peri-aórticos e de lesão do 

intestino durante os procedimentos cirúrgicos emergentes.46,48  

A maioria dos pacientes com este tipo de complicação é do sexo masculino (80%), 

refletindo uma maior prevalência de aneurisma da aorta abdominal e doença aterosclerótica 

neste género, afetando maioritariamente indivíduos mais velhos, situando-se a mediana de 

idades nos 70 anos.27 

Nos pacientes com história de cirurgia aórtica que se apresentam com hemorragia 

gastrointestinal a maioria apresenta outras causas para o quadro.46 Contudo, a gravidade 

deste quadro conduz à necessidade de um alto índice de suspeição, o que implica que tenha 

que ser excluído antes de outro diagnóstico ser tido como certo.50 Assim, sempre que um 

paciente se apresenta com hemorragia gastrointestinal e tem antecedentes de cirurgia aórtica, 

independentemente do curso temporal, deverá suspeitar-se da presença de uma FAE 

secundária.  

São mais frequentes após cirurgia de bypass realizada devido a oclusão do setor aorto-

ilíaco do que nas cirurgias de resseção de aneurisma com colocação de enxerto aórtico. Uma 

explicação poderá ser que na primeira há uma anastomose término-lateral, enquanto na 

última há uma anastomose topo a topo, com cobertura da prótese pela porção remanescente 

do saco aneurismático.13  

Há ainda que ter em conta a possibilidade de lesão intestinal aquando da colocação do 

enxerto51, sendo que quando a infeção ocorre nesta fase designa-se contaminação primária.48 

Em alguns casos pode, ainda, não ser encontrado nenhum mecanismo aparente para o 

desenvolvimento desta comunicação.52 

O risco de formação de uma FAE secundária na presença de infeção protésica é de 

aproximadamente 40%.7  



9 
 

A maioria das infeções é causada por bactérias Gram-positivas, sendo que os 

Staphylococcus aureus são os microrganismos mais frequentes, estando presentes em 75% dos 

casos. O Staphylococcus aureus meticilino-resistente (MRSA) tem emergido como agente 

infecioso prevalente estando atualmente envolvido em cerca de 75% dos casos.53,54 Ainda 

assim, a flora isolada é polimicrobiana em dois terços dos pacientes sujeitos a cirurgia de 

reconstrução aórtica por via convencional.27,55 Staphylococcus epidermidis, Klebsiella, 

Veillonella, Staphylococcus hominis e Streptococcus do grupo B são outros agentes que podem 

ser isolados.27 Esta variabilidade resulta da heterogeneidade de microrganismos que podem 

estar presentes no trato gastrointestinal. Ainda assim, numa grande maioria das situações, não 

é possível determinar o agente responsável pelo início do processo infecioso.27 

Este tipo de fístula pode ainda desenvolver-se após tratamento endovascular de 

aneurisma da aorta abdominal (EVAR).13 Infeção do local pré-existente (por exemplo no caso 

de um aneurisma micótico ou de um pseudoaneurisma infetado) ou secundária ao tratamento 

endovascular pode desencadear a formação de uma fístula pelo processo inflamatório em si 

ou por necrose do tecido peri-aórtico.49 A utilização de EVAR no tratamento de AAA 

inflamatórios também parece levar a um aumento da incidência desta complicação.56 Também 

existe alguma evidência de que a técnica EVAR, por si só, possa levar a inflamação severa da 

aorta e das estruturas circundantes, mesmo em casos de AAA não inflamatórios, o que pode 

contribuir para o desenvolvimento da fístula.57 Ainda assim, alguns estudos mostraram que, 

aquando da reparação cirúrgica das fístulas secundárias, a inflamação peri-aórtica era mais 

evidente em pacientes sujeitos previamente a cirurgia convencional do que em pacientes 

apenas sujeitos a EVAR.49  

Em pacientes com aneurismas da aorta tratados com próteses endovasculares, a 

fístula pode formar-se devido à fratura, migração, torção dos stents aórticos ou devido à 

ocorrência de endoleaks.13,58 É também possível que, em alguns casos, uma infeção subjacente 

ao enxerto possa promover aderências inflamatórias com consequente erosão do intestino 

adjacente (tal como acontece com outros processos infeciosos retroperitoneais, como por 

exemplo, pseudo-cistos pancreáticos)47. Os principais fatores de risco para infeção do enxerto 

são a ocorrência de bacteriemia no pós-operatório, a necessidade de cirurgia de emergência 

num doente de alto risco (doentes diabéticos, sujeitos a hospitalização recente, doentes renais 

crónicos, obesos, fumadores, malnutridos, portadores de Staphylococcus aureus, 

imunossuprimidos)54 e a realização de cirurgias de revisão.59  

Quando a abordagem é feita por EVAR a flora isolada é semelhante à da abordagem 

por via aberta (20% de flora polimicrobiana), sendo os microrganismos mais frequentemente 

isolados Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Podem ainda ser encontradas algumas 
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espécies de Enterococcus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, 

Bacterioides fragilis, Fusobacterium e espécies de Haemophillus27 sendo que a infeção da 

prótese ocorre em cerca de 1,17% dos pacientes submetidos a reparação por EVAR de um 

AAA.60 Para além destes microrganismos, espécies de Candida podem ser responsáveis pelo 

processo infecioso que conduz à formação das FAE secundárias em cerca de dois terços dos 

casos, tanto após cirurgia convencional como EVAR.27,49,61 
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MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS 

 

As FAE primárias manifestam-se geralmente de modo súbito com hematemeses 

maciças embora, ocasionalmente, a hemorragia possa ser menos severa e manifestar-se sob a 

forma de melenas.17 

Em 50% a 94% dos casos23 manifestam-se inicialmente sob a forma de uma hemorragia 

sentinela.18,21,28 Infelizmente, este episódio é frequentemente atribuído à presença de uma 

úlcera e por isso nem sempre valorizado, não sendo como tal tomadas as medidas adequadas 

para prevenir um segundo evento hemorrágico que é frequentemente fatal.17 O intervalo de 

tempo entre a hemorragia sentinela e a hemorragia maciça pode variar entre horas a meses. 

Em 30% dos indivíduos este intervalo é inferior a seis horas, em 50% inferior a 24h e em 71% é 

inferior a uma semana.1,30,62 A razão para a ocorrência de episódios de hemorragia 

intermitente não está totalmente esclarecida mas deve-se provavelmente ao vasoespasmo, à 

formação de um trombo e à contração da mucosa intestinal em torno do orifício 

fistuloso.17,22,23,63 O diagnóstico da fístula nesta fase pode ser difícil mas é crucial para a 

sobrevivências destes indivíduos, uma vez que uma intervenção atempada pode prevenir a 

ocorrência de uma hemorragia catastrófica.8,28,36 Uma vez que a hemorragia sentinela pode ser 

contida pela formação de um trombo e pela presença de hipotensão, a fluidoterapia agressiva 

deve ser evitada, mantendo assim pressões sistólicas entre 60 e 100 mmHg, impedindo a 

disrupção do trombo com consequente ganho de tempo para planeamento do tratamento 

mais adequado.1,30,63  

Quando a etiologia é um AAA, uma massa abdominal palpável pode ser encontrada em 

25% a 75% dos indivíduos.64 Dor abdominal (32%), choque hipovolémico (5%) e febre também 

fazem parte dos sintomas de apresentação.21,28 O diagnóstico deste tipo de fístulas é difícil, 

uma vez que, para além da sua raridade, a tríade clássica (hemorragia gastrointestinal, dor 

abdominal e febre) está presente em apenas 11% dos pacientes.1,18,24,37  

A clinica da FAE secundária é em tudo muito semelhante à da primária. O paciente 

pode apresentar-se com hemorragia gastrointestinal alta ou baixa (80%)20, sépsis (44%)20 e/ou 

instabilidade hemodinâmica. De longe, a apresentação clínica mais comum é a hemorragia 

gastrointestinal que pode ir desde hemorragia sentinela até choque hemorrágico. De notar 

que, apesar de este ser o sintoma mais frequente, mais de 60% dos pacientes podem não 

mostrar sinais endoscópicos de hemorragia.65 A hemorragia sentinela é um episódio transitório 

ou autolimitado de hemorragia precoce que, tal como nas fístulas primárias, pode preceder 

uma hemorragia maciça. Pode estar presente em cerca de 20-75% dos casos.42,47 O tempo 
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desde a hemorragia sentinela até à apresentação clássica pode variar desde poucas horas até 

um ano (em média três dias).47 Pode também apresentar-se sob a forma de perdas sanguíneas 

intermitentes devido à existência de um coágulo que oclui temporariamente a fístula.43,46,66 A 

presença deste tipo de hemorragia pode permitir ganhar algum tempo para a realização do 

diagnóstico e planeamento do tratamento mais adequado.46 

Depois da hemorragia, a sépsis ou febre são as apresentações mais frequentes nos 

pacientes com fístulas secundárias67, ocorrendo em metade dos casos.42,46,67 Isto deve-se ao 

facto de a infeção ser menos frequente numa fase inicial, principalmente se a fístula for 

consequente a fatores mecânicos, ocorrendo mais tardiamente devido à contaminação por 

bactérias intestinais.40 Febre, leucocitose, infeção da ferida operatória, embolia séptica e 

hipotensão são manifestações frequentes nos pacientes que se apresentam com sépsis.42 

A tríade clássica, conhecida com tríade de Cooper62, com hemorragia gastrointestinal, 

massa abdominal pulsátil (6%)20 e dor abdominal (30%)20 é uma forma de apresentação rara, 

apenas presente em 11% dos pacientes.1,8  

Outras apresentações clínicas mais raras incluem pseudoaneurismas, isquemia dos 

membros inferiores, abcesso retroperitoneal, anorexia, mal-estar e dor lombar.42 Também se 

podem manifestar através de um êmbolo séptico para os membros inferiores devido à 

translocação de bactérias através dos interstícios do enxerto ou através de celulite ou 

osteomielite.52,66,68 Foram também descritos casos em que esta se manifestou com obstrução 

do intestino delgado.69 

Face a isto podemos concluir que é necessário um alto índice de suspeição e de 

julgamento clínico para que o diagnóstico seja estabelecido.42 Ter em atenção que, em 

qualquer paciente sujeito a reconstrução aórtica prévia e que se apresenta com hemorragia 

gastrointestinal, febre ou sépsis, deve-se sempre suspeitar da presença de uma fístula até 

prova em contrário.70 
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DIAGNÓSTICO 

 

A abordagem das FAE constitui um desafio não só do ponto de vista terapêutico, mas 

também do ponto de vista diagnóstico.71 Este tem que se basear na história clínica e achados 

ao exame objetivo assim como em exames complementares seguros, de fácil acesso e 

minimamente invasivos.41,42 O diagnóstico é feito em apenas 33 a 50% dos pacientes antes da 

laparotomia exploradora.16,37,64,72 

Não existe um método de diagnóstico único e suficientemente confiável desta 

entidade clínica.46,48 Um estudo retrospetivo realizado por Bergqvist et al.46 mostrou uma 

precisão diagnóstica de 91% para a laparotomia exploradora, de 30% para a Endoscopia 

Digestiva Alta (EDA) e de 79% para a TAC.46  

A avaliação inicial de uma FAE depende do estado hemodinâmico do indivíduo à 

admissão. Nos casos em que estes se apresentam com hemorragia maciça e com instabilidade 

hemodinâmica, o diagnóstico é emergente e geralmente feito por laparotomia exploradora.73 

Caso a condição clínica do paciente o permita, isto é, se este estiver hemodinamicamente 

estável, deve ser equacionada a realização de exames complementares, nomeadamente, 

angio-TAC, EDA e angiografia.34,74 Existe alguma controvérsia em relação ao exame que deve 

ser realizado em primeiro lugar. Alguns autores recomendavam a realização de EDA, seguida 

de TAC e, por fim, angiografia no caso de não ser encontrada nenhuma fonte hemorrágica com 

os meios de diagnóstico anteriores. Atualmente, a angio-TAC é o exame de diagnóstico inicial 

preferido, uma vez que é menos invasiva que a EDA, é de fácil acesso e não acarreta risco de 

deslocação do trombo.21 Para além de mostrar a localização da fístula, pode ajudar a 

identificar um abcesso ou sinais de infeção, caso estes estejam presentes.42  

Apesar de ser o exame de diagnóstico preferido, a angio-TAC também apresenta 

algumas limitações, nomeadamente, na deteção de outras causas de hemorragia 

gastrointestinal, na identificação de fístulas com baixo fluxo sanguíneo e inadequabilidade da 

sua realização em pacientes hemodinamicamente instáveis.75 

Existem ainda outros exames que podem ser realizados, como cintigrafia com 

marcação de eritrócitos e leucócitos34, ressonância magnética (RMN) e ecografia51. Estes testes 

podem ter alguma utilidade mas são normalmente menos precisos e mais demorados. Estudos 

radiográficos contrastados devem ser evitados, uma vez que raramente são úteis para o 

diagnóstico, são demorados e podem dificultar a visualização de achados importantes na 

angiografia ou angio-TAC subsequentes.73 
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Assim, a angio-TAC abdominal e a EDA são os dois meios de diagnóstico mais úteis 

para o diagnóstico de FAE.18,43,47,75  

Devido à variedade de apresentações clínicas e à raridade que esta patologia 

representa, muitos pacientes com FAE morrem antes que o diagnóstico seja feito. Os 

outcomes dependem fundamentalmente da rapidez do diagnóstico e tratamento.24,76  

 

Endoscopia digestiva alta 

 

A baixa precisão (30%)46 e sensibilidade (24-25%)77 da EDA deve-se fundamentalmente 

ao facto de nem sempre se conseguir obter uma imagem do duodeno distal (localização da 

maior parte das fístulas) ou pelo facto de a fístula se encontrar mascarada pela presença de 

hemorragia ativa ou pela presença de um trombo.28,48,51 Estudos realizados por Kahlberg et 

al.78 mostraram que, em 25% dos pacientes, a EDA foi insuficiente para o diagnóstico da 

fístula.38,49,79 Embora as fístulas secundárias raramente sejam diagnosticadas pela visualização 

endoscópica do enxerto, outros achados incluem a presença de uma massa extraluminal 

pulsátil, de um segmento de prótese intraintestinal, ulceração, erosão ou hemorragia 

ativa.42,80,81  

Nas FAE primárias, a EDA raramente é diagnóstica, uma vez que o orifício fistuloso é 

frequentemente pequeno e encontra-se escondido entre as pregas da mucosa duodenal. O 

resultado é, na maioria das vezes, negativo ou inconclusivo (apenas mostra achados sugestivos 

de uma FAE primária em 25% dos pacientes).1,24,30,62  

A EDA deve ser realizada em todos os doentes com história de cirurgia de reparação de 

AAA que se apresentem com hemorragia gastrointestinal e se encontrem 

hemodinamicamente estáveis,1,21,63,82 sendo que o principal objetivo deste meio 

complementar de diagnóstico é fazer o diagnóstico diferencial com outras causas de 

hemorragia, como úlcera péptica.16,29,42,70 É preciso ter em conta que o diagnóstico de uma 

úlcera sangrante pode levar a um atraso na intervenção cirúrgica, essencial para a 

sobrevivência destes pacientes.17,30,36,83 Contudo, a presença da última não exclui a existência 

síncrona de uma FAE, assim como uma endoscopia normal não exclui a presença de uma 

fístula.21,34,41,56 Se a EDA não for realizada enquanto existe hemorragia ativa, pode mostrar 

apenas um coágulo no duodeno5,30 ou pode não mostrar qualquer alteração. Contudo, se for 

realizada durante o episódio hemorrágico, a elevada quantidade de sangue no duodeno pode 

também limitar a visualização de alterações.36 

Todos os médicos devem ter em mente o diagnóstico de uma FAE em doentes com 

hemorragia maciça, principalmente se a EDA não for diagnóstica.63,84 A identificação de uma 
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fístula abaixo da terceira porção do duodeno é particularmente difícil porque a angulação 

entre a terceira e quarta porção do duodeno é muito marcada, o que limita a sensibilidade 

deste meio de diagnóstico.21,22,34,36 Endoscópios pediátricos ou cápsulas endoscópicas podem 

ser utilizados como adjuvantes na visualização da totalidade do duodeno distal.30 

Mohammadzade et al.79 relata ainda a possibilidade da utilização de endoscopia virtual 

por TAC para o diagnóstico das fístulas secundárias. Com a utilização deste novo meio de 

diagnóstico, para além dos mesmos resultados obtidos com a EDA, é possível visualizar a 

relação entre a aorta nativa, o enxerto protésico e o duodeno em três dimensões (3D).79 

A FAE é, então, um diagnóstico endoscópico maioritariamente de exclusão de outras 

potenciais causas de hemorragia.75 

 

Angio-TAC 

 

Estudos realizados por Kahlberg et al.78 mostraram que a TAC foi o primeiro exame 

realizado na maioria dos pacientes com suspeita da presença de FAE e, apesar de o 

extravasamento de contraste para o intestino raramente ser visualizado, há sinais altamente 

sugestivos da presença desta entidade: visualização do enxerto protésico no lúmen 

intestinal48, gás à volta do enxerto protésico, coleção de fluido peri-protésico e espessamento 

da parede duodenal. Apesar dos resultados deste estudo, muitas vezes a presença de uma 

fístula não é objetivável na TAC41,51 e a maioria dos achados não são específicos.48 Para que 

uma fístula com hemorragia ativa seja detetada na angio-TAC, o fluxo sanguíneo deve ser, no 

mínimo, de 0,5 mililitros/segundo (mL/s).38  

Muitos destes sinais são semelhantes aos observados na infeção peri-protésica: 

presença de ar nos tecidos peri-aórticos após uma cirurgia de reconstrução aórtica (40% de 

sensibilidade e 100% de especificidade)42, adelgaçamento51 ou espessamento48 focais da 

parede do intestino, ausência de tecido entre a parede da aorta e o intestino e líquido ou 

edema dos tecidos peri-aórticos mais de três meses após uma intervenção cirúrgica aórtica e 

formação de pseudoaneurisma.48,51,69,85–87 Outros achados reportados mas menos frequentes 

incluem hematoma duodenal intramural e calcificação distrófica do enxerto no lúmen 

intestinal.42,48,85  

Assim, a existência de clínica, nomeadamente a presença de hemorragia 

gastrointestinal, associada à presença destes achados permite fazer o diagnóstico preliminar 

de FAE secundária.51 Como a infeção do enxerto protésico normalmente não é causada por 

microrganismos produtores de gás, a existência de ar livre peri-enxerto é um achado muito 



16 
 

sugestivo da presença de uma fístula, mas apenas a visualização direta de sangue ou o 

extravasamento de contraste para o intestino permite fazer um diagnóstico definitivo.75 

Segundo Bergqvist et al.46 a angio-TAC é o exame mais adequado (79% de precisão46, 

94% de sensibilidade e 85% de especificidade48,77) para a visualização de infeção peri-enxerto 

num paciente hemodinamicamente estável, independentemente da presença ou não de uma 

FAE.37,48  

 

Outros métodos de diagnóstico  

 

Embora a ecografia não seja frequentemente usada no diagnóstico desta entidade, 

Mackenzie et al.88 descreveu um caso ao qual foi realizado um EcoFAST para tentar encontrar a 

causa do choque. A avaliação do abdómen revelou um AAA com uma projeção hipoecóica em 

direção ao segmento intestinal adjacente sugestiva de uma FAE. O Doppler da lesão mostrou 

fluxo sanguíneo da aorta em direção ao intestino apoiando assim o diagnóstico presuntivo 

desta entidade. Assim, esta modalidade diagnóstica pode ser usada na tentativa de alcançar 

um diagnóstico e tratamento precoces através da identificação de uma causa de hipotensão, 

neste caso, uma lesão aórtica potencialmente letal.88,89  

 A RMN não é um exame de primeira linha devido à sua baixa disponibilidade no 

Serviço de Urgência e ao facto de ser um exame demorado e que acarreta elevados custos. 

Além disso, os vazios de sinal resultantes das coleções de gás peri-aórtico e os artefactos de 

pulsatilidade podem causar dificuldades consideráveis na interpretação da imagem.41,48   

A angiografia, com uma taxa de deteção de apenas 26%,23,30,62,90 é mais utilizada para 

confirmar o diagnóstico, definir a anatomia arterial e no planeamento da intervenção 

cirúrgica;29,82,91 contudo, raramente tem valor em doentes críticos e que devem realizar uma 

intervenção cirúrgica urgente após uma avaliação atempada por EDA e angio-TAC.18 A fístula 

apenas é visível nas situações em que existe hemorragia ativa e, nestes casos, os pacientes 

raramente estão hemodinamicamente estáveis, o que implica que não sejam submetidos a 

este procedimento pelo atraso que poderá representar no tratamento. 

A maioria dos pacientes apresenta ainda elevados níveis de Proteína C reativa (PCR) e 

de Velocidade de Sedimentação (VS) quando comparados com pacientes sujeitos a cirurgia de 

reparação de AAA eletiva prévia.62,92 Em pacientes em que se suspeita que a etiologia da fístula 

seja uma aortite séptica, a realização de hemoculturas é essencial não apenas para o 

diagnóstico mas também para a realização de uma terapêutica antibiótica adequada. 

Colorações Gram intra-operatórias e culturas da parede aórtica e dos tecidos peri-aórticos 

também devem ser realizadas. Segundo Skourtis et al.19 pacientes com aneurismas aorto-
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ilíacos infetados apresentam hemoculturas positivas no pré-operatório em cerca de 65 a 70% 

dos casos, culturas da parede do aneurisma positivas em 74 a 92% do casos e coloração Gram 

positiva em 11 a 50% dos casos.19  

A PET com 18-Fluorodesoxiglicose (PET-FGD) também pode ser usada para confirmar a 

presença de infeção do enxerto, tendo apresentado 100% de sensibilidade em alguns 

estudos.49 Mostrou ser um exame útil para o diagnóstico não só de infeção do enxerto mas 

também de FAE, sendo mais sensível do que a realização da TAC apenas.93 Contudo, os 

resultados devem ser interpretados com cuidado devido ao risco documentado em alguns 

estudos de falsos positivos, sendo o risco maior se a captação for difusa em vez de focal.94 

Nas situações em que estes exames não mostram a localização da hemorragia, deve 

optar-se por laparotomia com mobilização completa do intestino adjacente à aorta para 

descartar a presença de uma FAE.74  
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TRATAMENTO 

 

A tentativa de abordagem conservadora de uma FAE conduz a um outcome fatal na 

maioria dos casos, sendo a cirurgia a única opção de tratamento potencialmente eficaz.4,8,11,95–

97  

Vários fatores devem ser tidos em conta no planeamento de uma cirurgia bem-

sucedida, nomeadamente, a presença de hemorragia ativa, o tipo de fístula (primária ou 

secundária), a presença de sépsis e a distribuição anatómica da doença aterosclerótica ou 

aneurismática do paciente. Enquanto os pacientes hemodinamicamente instáveis com 

hemorragia gastrointestinal ativa e/ou sépsis necessitam de intervenção cirúrgica urgente, os 

pacientes estáveis podem ser sujeitos a uma avaliação mais otimizada. Ainda assim, devem ser 

monitorizados continuamente e devem ser sujeitos a intervenção cirúrgica assim que possível 

uma vez que o risco de voltarem a sangrar é elevado. 30% voltam a sangrar em seis horas e 

50% em 24 horas.73,98 

 

Tratamento das fístulas aorto-entéricas primárias  

 

Cerca de 75% das fístulas primárias têm como etiologia um aneurisma da aorta infra-

renal e, nestes casos, o tratamento poderá consistir na reconstrução aórtica através da 

utilização de uma prótese, excisão do trajeto fistuloso e reparação do defeito existente na 

parede do duodeno. A taxa de mortalidade associada a este procedimento é de cerca de 

30%.17,66 Neste caso é mandatório a interposição de epíploon em volta da prótese, uma vez 

que ajuda a reduzir o risco de reinfeção ao proteger o material protésico que é colocado.8,99 

A existência de infeção (em cerca de 15% dos casos), por si só, não justifica a realização 

de um bypass extra-anatómico (axilo-bifemoral) que está associado a uma morbimortalidade 

superior. Este deve ser realizado apenas em casos de infeção muito evidente (inflamação 

aórtica ou retroperitoneal generalizadas)73 ou na presença de um abcesso peri-aórtico.8,17,100 

Apesar de a maioria das fístulas primárias estar localizada nas 3ª e 4ª porções 

duodenais, o que implica menos contaminação bacteriana do que nas fístulas localizadas em 

porções mais distais do trato digestivo, todos os pacientes devem ser tratados com 

antibioterapia no período pós-operatório. Os resultados das culturas ditam a continuação ou 

descontinuação desta terapêutica. No caso de as culturas serem negativas, a antibioterapia 

pode ser descontinuada ao fim de uma semana; contudo, se as culturas demonstrarem 

crescimento bacteriano, a antibioterapia deve ser mantida durante quatro a seis semanas.73 
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A abordagem convencional está associada a elevada morbimortalidade, 

principalmente quando realizada em pacientes hemodinamicamente instáveis, o que levou ao 

aparecimento de alternativas de abordagem cirúrgica, nomeadamente por via endovascular.100 

A reparação endovascular da aorta abdominal (EVAR) pode ser utilizada como uma 

solução a curto prazo para controlo da hemorragia em pacientes hemodinamicamente 

instáveis ou como uma solução a longo prazo nos pacientes com múltiplas comorbilidades e 

que não são candidatos a cirurgia convencional.8,66 

Ainda assim, mesmo quando sujeitos a tratamento apropriado, a taxa de mortalidade 

destes pacientes varia entre 18 e 93%, sendo a sépsis uma das principais causas de 

mortalidade no pós-operatório.8  

Assim, o tratamento endovascular deve ser utilizado como uma ponte para a cirurgia 

convencional que deve ser realizada assim que a infeção local esteja controlada e os pacientes 

se encontrem hemodinamicamente estáveis. A utilização desta abordagem em pacientes com 

esperança média de vida reduzida e com múltiplas comorbilidades permite também tempos 

de internamento mais curtos.25,73 

 

Tratamento das fístulas aorto-entéricas secundárias 

 

A abordagem das FAE tem que ter em conta o balanço entre a morbilidade causada 

pelas reparações aórtica e entérica e as comorbilidades do paciente. Existem várias vias de 

abordagem, nomeadamente, a realização de um bypass extra-anatómico com remoção do 

enxerto e laqueação aórtica e reconstrução aórtica in situ.55  

A abordagem convencional das FAE secundárias consiste na realização de um bypass 

extra-anatómico seguida de remoção do enxerto.5,11,12,58,99 Alternativas a esta abordagem 

incluem reparação do enxerto in situ e excisão simples do mesmo.5 A excisão do enxerto sem 

reconstrução do mesmo só é possível caso este tenha sido colocado para correcção de uma 

oclusão ou caso esteja cronicamente obstruído. Para serem candidatos a esta abordagem os 

pacientes têm que ter uma circulação colateral eficaz, sendo que a angio-TAC e a angiografia 

desempenham um papel importante no pré-operatório destes pacientes.73  

Alguns autores também descrevem a reconstrução aórtica com a utilização de uma 

veia femoral autóloga.12,101 Estudos realizados por Chopra et al.55 mostraram que a 

reconstrução aórtica com a veia femoral autóloga está associada a 25% de mortalidade nos 

primeiros dois meses após a intervenção cirúrgica, com uma diminuição da mortalidade a 

partir daí e que as complicações gastrointestinais conferem um risco de mortalidade três vezes 

superior, especialmente nos primeiros 60 dias.55 Há ainda descrições de reconstrução com 
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patch de pericárdio bovino. Os investigadores que levaram a cabo este estudo concluíram que 

o pericárdio bovino apresenta não só uma resistência considerável à infeção, como 

estabilidade na posição aórtica. A utilização deste tipo de material biológico tem inúmeras 

vantagens, nomeadamente, disponibilidade, facilidade de utilização e adaptação às várias 

localizações da aorta.102  

Cada um destes tipos de abordagem tem as suas vantagens e desvantagens, 

nomeadamente quanto ao risco de isquemia mesentérica devido ao tempo de intervenção 

cirúrgica, duração da clampagem supra-renal e supra-celíaca, risco de reinfeção e risco 

potencial de sacrifício de vasos colaterais, como as artérias hipogástrica e mesentérica 

inferior.55 Assim, no caso dos pacientes estáveis, com poucas ou nenhuma comorbilidade, a 

realização de um bypass extra-anatómico seguido de excisão do enxerto protésico parece ser a 

abordagem ideal uma vez que permite o tratamento definitivo, limita a isquemia dos membros 

inferiores e permite a recuperação do paciente entre as intervenções cirúrgicas. Apesar de ser 

uma abordagem relativamente segura, está associada a uma elevada taxa de mortalidade, 

entre 19 e 33%.5,11,47,55  

A cirurgia convencional apresenta vários desafios técnicos, nomeadamente dificuldade 

na exposição da aorta devido a aderências pós-cirúrgicas e dificuldade no controlo da aorta 

infra-renal que, com frequência, requer clampagem supra-celíaca.96 

A abordagem endovascular constitui assim uma alternativa menos invasiva para 

corrigir a fístula e controlar a hemorragia.5,74 Também a recorrência de sépsis ou hemorragia a 

longo prazo acabam por tornar-se sérias limitações ao tratamento destes pacientes apenas 

com EVAR.12  

O EVAR parece estar associado a uma diminuição da morbimortalidade peri-operatória 

e a uma diminuição do tempo de internamento e permite alcançar uma taxa de sobrevida 

aceitável nos pacientes com várias comorbilidades. Para além disso, permite controlar a 

hemorragia e desta forma o contínuo da intervenção num paciente mais clinicamente estável. 

Ainda assim, ao contrário do que acontece na abordagem convencional, o enxerto envolvido 

na fístula não é removido, o que predispõe o novo enxerto a um elevado risco de infeção.5 

Num estudo realizado por Baril et al.5 foram comparadas o EVAR e a abordagem 

convencional. Dentro dos pacientes que realizaram cirurgia convencional, houve uma elevada 

taxa de complicações peri-operatórias, nomeadamente, obstrução intestinal, abcesso do 

mediastino e lesão renal aguda. Já os pacientes sujeitos a abordagem endovascular tiveram 

menos complicações, a maioria das quais relacionadas com o desenvolvimento de sépsis. 

Também o tempo de internamento foi superior no grupo sujeito a cirurgia convencional (44 vs. 

19.4 dias). Contudo, os pacientes sujeitos a abordagem endovascular mostraram estar mais 
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sujeitos a complicações tardias associadas a infeção e o grupo sujeito a cirurgia convencional 

apresentou uma maior sobrevida a longo termo após a alta hospitalar. Assim, as conclusões 

deste estudo mostraram que a abordagem convencional permite um tratamento definitivo e 

parece ser a abordagem mais adequada para pacientes estáveis com poucas comorbilidades e 

elevada esperança média de vida.5,58  

Os resultados de outro estudo efetuado por Baril et al.5 mostraram que os pacientes 

submetidos à abordagem endovascular têm uma menor incidência de complicações no pós-

operatório assim como um tempo de internamento mais curto, quando comparados com os 

pacientes submetidos a cirurgia convencional. Já a sobrevivência média após a alta é superior 

nos pacientes submetidos a cirurgia convencional, o que pode ser devido ao facto de os 

pacientes abordados por via endovascular apresentarem um maior número de comorbilidades, 

assim como uma idade mais avançada.  

Kakkos et al.61 efetuou uma revisão cujos resultados mostraram que a abordagem 

endovascular estava associada a uma taxa de mortalidade durante o internamento inferior 

àquela observada com a abordagem conservadora (7,1% vs. 33,9%). Contudo, concluíram 

também que esta diferença desaparecia durante os primeiros 18 a 24 meses após a 

intervenção associado a um aumento da taxa de infeção naqueles sujeitos a abordagem 

endovascular (42% vs. 19%). O resultado mais importante neste estudo parece ter sido a 

observação de uma redução na mortalidade pós-operatória após a abordagem endovascular, 

quando comparado com a abordagem conservadora, indicando que o controlo da hemorragia 

obtido com o método endovascular parece ter sido suficiente nos pacientes que se 

apresentavam em choque hemorrágico. Contudo, a vantagem do primeiro grupo era perdida 

ao fim de dois anos de follow-up. A probabilidade de infeção parece diminuir se for efetuada 

derivação entérica e for tratada a infeção local antes da colocação do enxerto.74 

Como o uso de antibioterapia por tempo ilimitado não garante a ausência de 

ocorrência de um evento adverso nos pacientes sujeitos a abordagem endovascular, os 

autores sugeriram que os pacientes elegíveis fossem sujeitos a conversão eletiva para cirurgia 

convencional, a qual apresenta melhores resultados quando realizada em pacientes sem 

hemorragia ativa. O tempo e tipo de abordagem ideais podem ser difíceis de escolher; 

contudo, baseado nos resultados deste estudo, a reparação in situ com utilização de enxerto 

autólogo, heterólogo ou protésico e a cobertura dos mesmos com epíploon parece ser a 

melhor opção e pode ser realizada dentro de poucas semanas.99  

De acordo com uma revisão sistémica efetuada por Antoniou et al.100, a abordagem 

endovascular está associada a um aumento da incidência de infeções de novo, infeções 

recorrentes e persistentes e hemorragia. Os resultados desta revisão mostraram que 44% dos 



22 
 

pacientes sujeitos a abordagem endovascular desenvolveram infeção após um follow up médio 

de 13 meses. Estes investigadores mostraram ainda que fatores como o género e a idade (> 70 

anos) não afetam significativamente os resultados. Para além disso, quando comparadas 

fístulas primárias e secundárias, as últimas têm um risco de infeção persistente/recorrente três 

vezes superior. Isto pode ser explicado pela existência de material protésico colocado durante 

a cirurgia de reconstrução aórtica prévia e que permanece em comunicação com a flora 

intestinal, perpetuando assim a infeção. A presença de instabilidade hemodinâmica pré-

operatória também não parece influenciar o outcome, enquanto sinais clínicos, laboratoriais e 

imagiológicos de infeção no pré-operatório são importantes indicadores de mau 

prognóstico.100  

Alguns autores defendem que todos os pacientes com FAE e elevado risco cirúrgico 

devem ser sujeitos a abordagem endovascular e que a cirurgia convencional deve ser realizada 

num tempo posterior, diminuindo assim o risco de infeção recorrente e de fistulização, uma 

vez que a cirurgia convencional acaba por ser realizada de forma eletiva e não 

emergente.11,12,96,103  

Quanto à porção intestinal da fístula a sua abordagem pode ser feita através de vários 

métodos: desbridamento e encerramento primário, resseção seguida de anastomose ou 

resseção com derivação.5,41 Estão descritas também abordagens conservadoras da porção 

intestinal, seguidas de antibioterapia de largo espetro.104 

Segundo Marone et al.96 “o tratamento definitivo por cirurgia convencional deve ser 

sempre oferecido aos pacientes estáveis, com boa esperança de vida, mesmo quando a EVAR 

parece ter sido suficiente”.96  
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CONCLUSÃO 
 

Embora quase todas as fístulas sejam secundárias à presença de um AAA ou a 

intervenções cirúrgicas prévias, a ausência destes fatores de risco não deve levar à exclusão 

deste diagnóstico como causa de hemorragia gastrointestinal.23 É mandatório ter em conta a 

possibilidade de estarmos perante uma FAE primária em pacientes sem história de AAA 

conhecido mas que apresentem outros fatores de risco, nomeadamente, tabagismo e doenças 

inflamatórias.25  

Atendendo à diversidade de apresentações clínicas e elevada mortalidade associadas, 

o diagnóstico requer um alto índice de suspeição.16,18 A angio-TAC é o exame de diagnóstico 

inicial preferido, uma vez que é menos invasiva que a EDA, é de fácil acesso e não acarreta 

risco de deslocação do trombo.21 

Quanto ao tratamento, uma vez que a abordagem conservadora é incompatível com a 

vida, a cirurgia constitui a única opção de tratamento viável.4,8,11,95–97 

O surgimento da abordagem endovascular permitiu a intervenção em pacientes 

hemodinamicamente instáveis e que não apresentavam condições para ser submetidos a 

cirurgia convencional. Ainda assim, a maior taxa de infeções a longo prazo levou a que alguns 

autores defendam esta abordagem como uma ponte para o tratamento definitivo que deve 

ser sempre realizado por via convencional.  
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