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RESUMO 

As expectativas em relação a este estágio eram muitas: acompanhar a dinâmica do 

Serviço e contactar com os doentes e suas patologias vasculares, tanto no internamento, 

como nas consultas externas, bloco operatório e urgências. A realização do estágio, no 

período de 23/11/2009 a 04/12/2009, atingiu esses objectivos.   

Em relação às consultas externas, foram acompanhadas 31 consultas, tendo havido 

contacto com as patologias mais prevalentes da competência da Cirurgia Vascular, 

como a doença arterial periférica crónica e a patologia venosa. No internamento, 

verificou-se que o diagnóstico mais frequente nesse período foi o de isquemia crítica e 

as cirurgias mais realizadas nesses doentes foram o bypass (22%) e a endarteriectomia 

carotídea (10%). Acompanhou-se a realização de estudos hemodinâmicos e 

angiográficos.  

Quanto às urgências, com a equipa composta pelo Prof. Doutor Sérgio Sampaio e 

pela Interna de Especialidade Dra. Dalila Marques, contactou-se com patologia vascular 

urgente variada, nomeadamente úlceras no pé diabético e úlceras venosas por 

insuficiência venosa crónica, e assistiu-se a uma tromboembolectomia. 

  
ABSTRACT 

The expectations for this stage were many: to monitor the dynamics of service and 

contact with patients and their vascular diseases, both in the hospital, and in outpatient, 

operating room and emergency room. The completion of the stage, the period 

23/11/2009 to 04/12/2009, achieved these objectives. In relation to external 

consultations, 31 consultations were followed, and there was contact with the more 

prevalent diseases of the competence of Vascular Surgery, such as peripheral arterial 

disease and chronic venous pathology. 

At admission, it was found that the most prevalent diagnoses in that period was of 

critical ischemia and the most common surgeries performed in these patients were the 

bypass (22%) and carotid endarterectomy (10%). Monitored the hemodynamic and 

angiographic studies. 

As the emergency room, with a team composed by Professor Doctor Sérgio 

Sampaio and by International Specialty Doctor Dalila Marques, contacted with urgent 

varied vascular pathology, including diabetic foot ulcers and venous ulcers in chronic 

venous insufficiency, and there has been an urgent thromboembolectomy without 

bypass. 
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1- SERVIÇO DE ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR 

 

1-1 História da Especialidade no HSJ 

Constituído no dia 13 de Dezembro de 1977 (Diário da República, 286 – II série), o 

SACV tinha a seguinte composição:  

- Dr. António Maria Tenreiro 

- Prof. Doutor António Braga 

- Dra Fernanda Vieira 

- Dr. Fernando Andrade 

- Dr. Carlos Barradas do Amaral 

- Dr. Roberto Roncon de Albuquerque 

O primeiro Director, Prof. Doutor António Braga, dirigiu o Serviço até 2000, sendo 

o cargo posteriormente ocupado pela Dra. Fernanda Viana até 2003, ano em que se 

reformou. A partir dessa altura, após ser nomeado pelo Director Clínico Prof. Doutor 

José Eduardo Guimarães, o Prof. Doutor Roberto Roncon de Albuquerque ficou a 

dirigir o Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular (SACV), concomitantemente ao 

cargo de regente da disciplina de Angiologia e Cirurgia Vascular pela Faculdade de 

Medicina da Universidade do Porto, que já ocupava desde o ano de 2000.  

 

1-2 ESPAÇO FÍSICO E EQUIPAMENTO 

- Localizado no 5º piso do HSJ. 

- Possui:  

1) Biblioteca  

2) Seis enfermarias  

3) Um quarto individual  

4) Sala de pensos 

5) Sala de ecodoppler  

6) Laboratório de hemodinâmica  

7) Sala de Informática  

8) Copa e refeitório. 

9) Gabinete do Director do Serviço 

10) Gabinete de chefia de enfermagem 

11) Gabinetes administrativos 
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12) Vestiários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 RECURSOS HUMANOS 

Corpo clínico: 

Director do Serviço 

- Prof. Doutor Roncon de Albuquerque 

 

Chefe de Serviço 

- Dr. José Fernando Teixeira 

 

Assistentes Hospitalares 

- Dr. Rocha e Silva  

- Prof. Doutor Armando Mansilha  

 

Assistente Hospitalar Graduado 

 

Figuras 1 e 2 - À esquerda o corredor principal e à direita um dos quartos da Enfermaria do 

SACV. 
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- Dr. Emílio Silva 

Assistentes Hospitalares CIT 

- Prof. Doutor Sérgio Sampaio 

- Dr. Jorge Costa Lima 

- Dr. Fernando Dourado Ramos 

- Dr. Pedro Paz Dias 

- Dr. Alfredo Cerqueira 

- Dr. Eurico Norton 

- Dra. Isabel Vilaça 

 

Internos Complementares  

- Dr. Paulo Dias 

- Dra. Joana Carvalho 

- Dr. Pedro Afonso 

- Dr. José Lopes 

- Dra. Dalila Marques 

- Dra. Ana Sofia  

- Dr. Mário Vieira 

 

Técnicos de Cardiopneumologia 

- Albano Rodrigues 

- Rui Chaves 

 

1.4 ACTIVIDADE ASSISTENCIAL 

 

1.4.1 Consulta Externa 

 

Em funcionamento no Pavilhão C da área de consultas externas do HSJ, a consulta 

externa do SACV dispõe de três gabinetes médicos, dois gabinetes de penso e um 

balcão administrativo, realizando primeiras consultas e de seguimento.  

Os doentes observados podem ter proveniência de seu médico assistente, do Serviço 

de Urgências ou do Internamento do SACV para seguimento após alta hospitalar. 
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A aluna acompanhou, no período de estágio, três dias de Consulta Externa, tendo 

assistido um total de 31 consultas. 

 Na análise dessas consultas, houve um predomínio geral do sexo masculino, 

principalmente na faixa etária dos 60 a 80 anos. Como factores de risco das doenças 

vasculares mais prevalentes, os mais frequentes foram a dislipidemia, com 13 casos, e o 

consumo do tabaco, com 12 casos. 

 

 

Figura 3 – Distribuição dos pacientes assistidos na Consulta Externa.  
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Figura 4 – Factores de risco presentes nos doentes da Consulta Externa. 

 

Dessas 31 consultas, a maioria (61%) resultaram na necessidade de vigilância por 

parte do doente dos seus sintomas, assim como pelo especialista, através de marcação 

de nova consulta.  

 

Figura 5 – Destino dos doentes assistidos na Consulta Externa. 
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1.4.2 Consulta Interna 

 

Os doentes que estejam internados nos demais Serviços do HSJ e que apresentem, 

no decorrer do internamento, complicações ou mesmo patologia “de novo” ou 

necessitem da realização de exames complementares de diagnóstico no âmbito da 

Angiologia e Cirurgia Vascular (ACV) terão uma avaliação por ACV sempre que o 

respectivo Serviço a solicite por meio do Sistema de Apoio ao Médico (SAM). Essa 

consulta interna é realizada na enfermaria ou unidade de cuidados intermédios ou 

intensivos, sendo o parecer discutido com o médico do referido doente. Já os exames de 

ecodoppler ou angiografia são realizados no SACV o mais atempadamente possível.   

 Durante as duas semanas deste estágio, houve 14 pedidos de consulta interna, a 

maioria dos quais foi solicitado pelo Serviço de Cardiologia (Apêndice 5.3) 

 

1.4.3 Internamento 

Quase sempre ocupadas, as 30 camas distribuídas pelos quartos da enfermaria e a 

cama do quarto de isolamento recebem doentes provenientes do SU, Consulta Externa 

ou transferidos de outros Serviços. Para além destes, em alturas em que não haja camas 

disponíveis, pode haver doentes do SACV “hospedados” em outros Serviços.  

Durante o período do estágio, a aluna participou assiduamente na visita clínica 

diária aos doentes internados. Durante esse período, estiveram internados 45 doentes, 

dos quais 73% do sexo masculino e 27% do sexo feminino, com um claro predomínio 

masculino na faixa etária de 50 a 80 anos, predomínio esse que já não se observou nos 

extremos das idades.  

 

Figura 6 – Distribuição dos doentes internados no SACV segundo o sexo. 
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Figura 7 – Distribuição da idade e do sexo dos doentes do Internamento de SACV.  

 

Dentre os sintomas que levaram os doentes a procurar o HSJ e que culminaram em 

internamento, a dor e o arrefecimento de um membro inferior foram os mais prevalentes 

no estudo (Apêndice 5.4). 

Em conformidade com os sintomas, o diagnóstico mais frequente foi o de isquemia 

crítica, com 20 casos identificados neste período (Apêndice 5.5). 

Dentre os factores de risco dos doentes que passaram pelo internamento nesse 

período, os dois mais predominantes foram o consumo de tabaco e a hipertensão 

arterial, seguidos pela dislipidemia e diabetes tipo 2. (Apêndice 5.6). Todos os factores de 

risco foram mais frequentes no sexo masculino (Apêndice 5.7). 

Quanto à necessidade de tratamento cirúrgico dos doentes internados nesse período, 

22% não precisou de intervenção cirúrgica, tendo a mesma percentagem realizado a 

cirurgia mais prevalente nesse período: o bypass (Apêndice 5.8). A segunda mais frequente 

foi a amputação no membro inferior (22%), seguido por endarteriectomia carotídea, que 

totalizou 10% das cirurgias realizadas. 
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Figura 8 – Tratamento cirúrgico dos doentes internados. 

 

A equipa também acompanha os doentes que estejam fora do Serviço, como na 

Unidade de Recobro para onde os doentes são transferidos no pós-operatório imediato 

ou na Unidade de Reanimação.   

A aluna realizou a recolha de uma história clínica completa a um doente do 

internamento, através da qual pôde entrar em contacto com uma das patologias mais 

prevalentes da ACV: o pé diabético. (Apêndice13)  

 

1.4.3.1 Reuniões de Serviço 

 

Realizadas às 6as feiras, as reuniões de serviço, nas quais além de marcação das 

actividades, tem lugar a observação e discussão de casos clínicos do internamento, 

referenciados por outros hospitais e da consulta, bem como o Journal Club ou palestras 

de actualização aí proferidas.  

Durante o estágio, a aluna assistiu à apresentação do tema “Tromboembolismo 

arterial”, apresentado pela Dra. Dalila Marques, Interna de Especialidade e à discussão 

do artigo “ Morbilidade e Mortalidade da cirurgia à aorta torácica com exclusão da 

artéria subclávia esquerda”, exposto pelo Interno de Especialidade Dr. Paulo Dias, além 

da exposição de um caso clínico que trouxe à discussão a realização de endoprótese 
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num aneurisma da aorta abdominal, exposto pela Interna de Especialidade Dra. Joana 

Carvalho. 

 

1.4.4 Meios complementares de diagnóstico 

 

1.4.4.1Estudos Hemodinâmicos 

 

Para esse tipo de avaliação diagnóstica existem duas salas, nas quais a aluna 

acompanhou os técnicos Albano Rodrigues e Rui Chaves na realização de alguns dos 

exames possíveis de serem realizados:  

- Ecodoppler carotídeo e vertebral; 

- Ecodopler venoso dos membros inferiores; 

- Ecodoppler arterial dos membros inferiores; 

- Fluxometria Doppler arterial segmentar dos membros inferiores; 

- Fluxometria Doppler arterial distal dos membros inferiores; 

- Pletismografia. 

 

Para a realização desses exames estão disponíveis vários equipamentos (Apendice 5.9) 

Os doentes que realizam esses exames têm diversas proveniências: consulta externa, 

internamento do SACV, consulta interna dos outros Serviços do HSJ ou vindos do SU. 

Durante o estágio, a aluna pôde assistir à realização de sete exames motivados por 

patologias tão prevalentes como a aterosclerose e a trombose venosa profunda (TVP) 

(Apêndice 5.10). 
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1.4.4.2 Angiografia 

 

A Unidade de Angiorradiologia localiza-se no piso 1, onde são realizadas as 

angiografias pelo SACV. Quando é programada a realização de angiografia, o doente é 

internado por 24h, sendo depois seguido pela consulta externa. 

A sala principal para a realização de Angiografia Digital é equipada com um sistema 

de angiografia digital monoplano Philips Integris 3000 com mesa móvel e arco em C, 

com movimento de translação e rotação. Acoplados a esse aparelho estão um injector de 

pressão Angiomat 6000 e uma central de tratamento de imagem. Uma segunda sala está 

equipada com uma unidade móvel de Raio X com dois monitores, disco rígido para 

armazenamento de imagem e mesa móvel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 - Sala de Estudos Hemodinâmicos. 
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     Figura 10- Sala de Angiografia Digital. 

 

A aluna durante o estágio presenciou três Angiografias realizadas pelo Prof. Doutor 

Sérgio Sampaio. (Apêndice 10) 

 

 

1.4.5 Serviço de Urgência 

 

O SACV assegura serviço de urgência 24 horas por dia, durante toda a semana, por 

regime de chamada, através de dois médicos, sendo um especialista. 

A aluna acompanhou a urgência com a equipa composta pelo Prof. Doutor Sérgio 

Sampaio e pela Interna de Especialidade Dra. Dalila Marques, tendo assistido ainda a 

uma cirurgia urgente decorrente de isquemia aguda no membro inferior esquerdo, tendo 

sido realizada uma tromboembolectomia.  
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Figura 11 – Descrição sumária dos casos assistidos na Urgência de CV. 

 

 

1.4.6 Bloco operatório 

No período do estágio, foram realizadas 73 cirurgias de cirurgia vascular. Dessas, 

43% foram programadas e 16% foram cirurgias de urgência, sendo a mais prevalente, 

29 casos, a laqueação e stripping de varizes dos membros inferiores. 

 

Figura 12 – Distribuição das cirurgias vasculares realizadas no  

período de 23/11 a 4/12/2009. 

 

Sexo, 
Idade

Motivo

Tratamento 
e 

Destino

Caso 1

♂, 70 
A

Úlcera 
infectada 
pé direito

Continuação  
de penso

e 

Consulta CV

Caso 2

♀, 67 
A

Úlcera 
crónica 
por IVC

Continuação 
de penso

e 

Consulta CV

Caso 3

♂, 80 
A

Úlcera 
inflamada 

perna 
esquerda

Consulta CV 

Caso 4

♀, 60 
A

Úlcera
infectada

Cuidados 
Intermédios

Caso 5

♂, 70 
A

Dor pé 

Aguarda 
cirurgia 

prolongamento 
bypass

Caso 6

♂, 70 
A

Isquemia 
aguda MI 
esquerdo

Trombolectomia  
urgente e 

Internamento CV
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Cirurgias assistidas pela aluna: 

 

• Bypass Aorto-Ilíaco-Femoral – Dr. Emílio Fernando F. M. Silva 

• Endarteriectomia da Artéria Carótida Esquerda – Dr. Pedro Guilherme Paz e 

Dra. Joana Patrícia M. Carvalho 

• Tromboembolectomia – Prof. Doutor Sérgio Sampaio  

• Revisão de Coto de Amputação – Dr. Pedro Guilherme Paz Dias 

• Amputação do Membro Inferior acima do joelho – Dr. José Fernando 

Teixeira 

• Bypass aorto-ilíaco-femoral – Dr. Emílio Fernando Silva 

 

 

2- CONCLUSÃO 

 

Ao analisarmos o período do estágio, podemos fazer uma análise quantitativa e 

qualitativa dessa experiência. Em relação às consultas externas, foram acompanhadas 

31 consultas, tendo havido contacto com as patologias mais prevalentes da competência 

da Cirurgia Vascular, como a doença arterial periférica crónica e a patologia venosa. Na 

análise dessas consultas, houve um predomínio geral do sexo masculino, principalmente 

na faixa etária dos 60 a 80 anos. Como factores de risco das doenças vasculares mais 

habituais, os mais frequentes foram a dislipidemia, com 13 casos e o consumo do 

tabaco, com 12 casos. 

Durante o estágio, estiveram internados 45 doentes, dos quais 73% do sexo 

masculino e 27% do sexo feminino, com um claro predomínio masculino na faixa etária 

de 50 a 80 anos, predomínio esse que já não se observou nos extremos das idades.  

Dentre os factores de risco dos doentes que passaram pelo internamento nesse 

período, os dois mais prevalentes foram o consumo de tabaco e a hipertensão arterial, 

seguidos pela dislipidemia e diabetes tipo 2. Verificou-se que o diagnóstico mais 

prevalente nesse período foi o de isquemia crítica e as cirurgias mais realizadas nesses 

doentes foram o bypass (22%) e a endarteriectomia carotídea (10%). Acompanhou-se a 

realização de estudos hemodinâmicos e angiográficos.  

Durante as duas semanas deste estágio, houve 14 pedidos de consulta interna, a 

maioria dos quais foi solicitado pelo Serviço de Cardiologia 
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No período do estágio, foram realizadas 73 cirurgias de cirurgia vascular. Dessas, 

43% foram programadas e 16% foram cirurgias de urgência, sendo a mais prevalente, 

29 casos, a laqueação e stripping de varizes dos membros inferiores. 
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4- ANEXOS 

 

4.1 Publicações recentes do Serviço:  

 

• Paulo R. Monteiro, Armando Mansilha, Timmy Toledo, Pedro Carvalho, 

Antonello Ferraro, Roberto Roncon de Albuquerque – Nevo Écrino: 

tratamento por simpaticectomia torácica endoscópica a propósito de um 

caso clínico. 

Revista de Angiologia e Cirurgia Vascular Vol. V – Junho 2009-12-28 

 

 

• Rui Anta, Roberto Roncon de Albuquerque – Artigo de Revisão – A century 

of Buerger’s disease. What has changed? 

Revista de Angiologia e Cirurgia Vascular Vol. IV – nº 4 – Dezembro 2008 

 

 

• Isabel Vilaça, Sérgio Sampaio, José Vidoedo, Paulo Dias, Joana Carvalho, 

Sérgio Eufrásio, José Teixeira, Roncon Albuquerque – Resultados da 

Cirurgia de Revascularização Femoro-Distal: análise retrospectiva de cinco 

anos. 

Revista Portuguesa de Cirurgia Cardio-Torácica e Vascular – Vol XV – nº 3 

– Julho/2008 

 

• Isabel B. Vilaça. Almeida Pinto, J. F. Teixeira, J. Casanova, J. Pinheiro 

Torres, R. Oliveira, R. Roncon de Albuquerque – Carcinoma de células 

renais com extensão até aurícula direita – caso clínico. 

Revista Portuguesa de Cirurgia Cardio-Torácica e Vascular – Vol XV – nº 2 

– Abril-Julho/2008 

 

 

• Joana Carvalho, João Almeida Pinto, Jorge Tenreiro, Timmy Toledo, 

Isabel Vilaça, P. Dias, R. Roncon de Albuquerque – Falso aneurisma 
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traumático da artéria temporal superficial: breve revisão a propósito de um 

caso. 

Revista de Angiologia e Cirurgia Vascular – Vol. IV – nº 1 – Março 2008 

 

• Anita Quintas, R. Roncon Albuquerque – Doença de Buerger: conceitos 

actuais. 

Revista Portuguesa de Cirurgia Cardio-Torácica e Vascular Vol XV – nº 1 – 

Março 2008 

 

• J. Carvalho, J. P. Almeida Pinto, J. Tenreiro, R. Roncon de Albuquerque – 

Traumatismo carotídeo por arma de fogo: conduto vascular para obtenção 

do perfect match. 

Revista de Angiologia e Cirurgia Vascular – Vol. III – nº 4 – Dezembro 

2007 

 

• Timmy Toledo, Armando Mansilha, Emílio Silva, Sérgio Sampaio, Vitor 

Costa, Joana Carvalho, Paulo Dias, Isabel Vilaça e Roncon de Albuquerque 

Gravidez e dissecção da aorta abdominal a propósito de um caso clínico. 

Revista de Angiologia e Cirurgia Vascular – Vol. III – nº 3 – Setembro 2007 

 

• Joana Carvalho, J. P. Almeida Pinto, Paulo Dias, Timmy Toledo, Isabel 

Vilaça, José Carlos Vidoedo, Alfredo Cerqueira, Jorge Tenreiro, R. Roncon 

de Albuquerque – Sindrome de “entrapment” – causa rara de aneurisma 

poplíteo. 

Revista de Angiologia e Cirurgia Vascular – Vol. III – nº 2 – Junho 2007 
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5- APÊNDICES 

 

5.1 Cronograma de actividades

 

 

Primeira Semana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 /11/2009

• Passagem de visita à Enfermaria
• Angiografia
• Recolha história clínica e exame físico
• Recolha dados dos doentes da enfermaria

24/11/2009 

• Passagem de visita à Enfermaria
• Recolha dados dos doentes da enfermaria
• Discussão de angiografia com o Dr. Teixeira 

25/11/2009

• Hemodinâmica
• Consulta externa
• Bloco: Revisão de Coto de Amputação 

26/11/2009

• Bloco Operatório: aneurisma da aorta abdominal, sem rotura 
Bypass aorto
Fernando F M Silva (cama 12).

27/11/2009

• Reunião de serviço: apresentação do tema Tromboembolismo 
arterial – Dra.   Interna de especialidade.

• Bloco: Endarterectomia carotidea 
Dias e Dra. Joana Patrícia M Carvalho e Amputação MI acima 
do joelho 

Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular 

ronograma de actividades 

 

Passagem de visita à Enfermaria
Angiografia
Recolha história clínica e exame físico
Recolha dados dos doentes da enfermaria

Passagem de visita à Enfermaria
Recolha dados dos doentes da enfermaria
Discussão de angiografia com o Dr. Teixeira – doente: 

Hemodinâmica
Consulta externa
Bloco: Revisão de Coto de Amputação - Dr. Pedro Paz Dias

Bloco Operatório: aneurisma da aorta abdominal, sem rotura 
aorto-ilíaco -femural realizado  pelo Dr. Emílio 

Fernando F M Silva (cama 12).

Reunião de serviço: apresentação do tema Tromboembolismo 
Dra.   Interna de especialidade.

Bloco: Endarterectomia carotidea – Dr. Pedro Guilherme Paz 
Dias e Dra. Joana Patrícia M Carvalho e Amputação MI acima 
do joelho - Dr. José Fernando Teixeira
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doente: AVGS

Dr. Pedro Paz Dias

Bloco Operatório: aneurisma da aorta abdominal, sem rotura –
femural realizado  pelo Dr. Emílio 

Reunião de serviço: apresentação do tema Tromboembolismo 

Dr. Pedro Guilherme Paz 
Dias e Dra. Joana Patrícia M Carvalho e Amputação MI acima 
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Segunda Semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30/11/2009
• Consulta Externa

01/12/2009
• Feriado

02/12/2009 

• Hemodinâmica
• Consulta externa

03/12/2009

• Urgências Dr. Sérgio e Dra. Dalila
• Angiografia

04/12/2009

• Bloco Operatório: aneurisma da aorta abdominal, sem rotura 
Bypass aorto
F M Silva (cama 12).

Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular 

Consulta Externa

Hemodinâmica
Consulta externa

Urgências Dr. Sérgio e Dra. Dalila
Angiografia

Bloco Operatório: aneurisma da aorta abdominal, sem rotura 
aorto-ilíaco -femural realizado  pelo Dr. Emílio Fernando 

F M Silva (cama 12).
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Bloco Operatório: aneurisma da aorta abdominal, sem rotura –
femural realizado  pelo Dr. Emílio Fernando 
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5-2 Resenha histórica de Angiologia e Cirurgia Vascular 

 

 

1546 – Ambroise Paré realizou a primeira ligação arterial durante uma amputação 

do membro inferior e introduziu o primeiro forcéps arterial “bec de corbin”.  

1906 – Goyannes trata um aneurisma da artéria popliteia com recurso a um 

autoenxerto venoso. 

1908 – Leo Buerger propôs pela primeira vez o termo "trombangeíte obliterante" 

(TAO) em substituição de "endarterite obliterante" e "gangrena arteriosclerótica", na 

Reunião da Associação dos Médicos Americanos, em Washington, durante a 

apresentação de uma comunicação a propósito do estudo histopatológico de vasos em 

11 membros amputados.  

1920 – Egas Moniz desenvolve a arteriografia da circulação cerebral, como técnica 

de localização de tumores cerebrais, mas com utilização posterior na avaliação da 

doença oclusiva carotídea. 

1923 – Rudolph Matas realiza a primeira laqueação da aorta abdominal bem 

sucedida. 

1929 – Reynaldo dos Santos faz a primeira aortografia por via translombar. 

1930 – Werner Forssmann realiza o primeiro cateterismo humano. 

1936 – Introdução dos anticoagulantes heparina e cumarínicos. 

1940 – Leriche aplica a técnica de simpaticectomia lombar. 

1944 – Alexander e Byron descrevem a primeira excisão bem sucedida de 

aneurisma aórtico, com laqueação proximal e distal.  

1946 – João Cid dos Santos realiza a primeira endarteriectomia da artéria femoral 

superficial.  

1948 – Kunlin introduz o princípio do bypass para tratamento de lesões arteriais 

obstrutivas do sector femoro-poplíteo. Início à era da utilização sistemática da veia 

safena autóloga.  

– Bitry-Boely é o primeiro a proceder com sucesso total a um bypass desse 

sector utilizando a veia safena [2]. 

1951 – Carrea, Mollins e Murphy fazem a primeira endarterectomia carotídea.  

1952 – João Cid dos Santos é pioneiro na flebografia ascendente.  

 –Voorhees utiliza substitutos arteriais protésicos, feitos de Vinyon-N.  
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1953 – Michael De Bakey inicia a cirurgia do aneurisma da aorta torácica e da sua 

dissecção, utilizando o primeiro enxerto artificial com Dacron (usando o protótipo da 

máquina de costura da sua mulher).  

– Seldinger inventa a técnica arteriográfica selectiva por punção da artéria 

femoral. 

Anos 60 – Eugene Strandness revolucionou o diagnóstico vascular não invasivo 

dando os primeiros passos no doppler, tendo publicado as diferenças entre perfis de 

curvas normais e anormais, usando uma análise de espectros e associando certos tipos 

de ondas a determinadas doenças. 

1964 – Michael De Bakey efectua o primeiro bypass entre as artérias aorta e 

coronária.  

– Charles Dubost faz a primeira excisão de aneurisma da aorta abdominal 

com a primeira substituição por enxerto arterial homólogo.  

– Charles Dotter, considerado pai da radiologia de intervenção, utiliza 

progressivamente múltiplos cateteres de menor diâmetro para desobstruir artérias 

estenosadas por placas ateroscleróticas. 

 1972 – Soyer introduziu de próteses microporosas de PTFE, concebidas como 
alternativa para a substituição de artérias de médio e pequeno calibre.  

1973 – João José Mendes Fagundes cria o primeiro Serviço de ACV em Portugal, no 

Hospital de Santa Marta. Também idealizou e formatou o primeiro Internato da 

Especialidade de Angiologia e Cirurgia Vascular da Carreira Médica Hospitalar. 

1974 – Grüntzig efectua a primeira angioplastia por balão. 

1975 – Vollmar recobre as próteses com colagénio, gelatina ou albumina para 

aumentar a porosidade, reduzindo os riscos de hemorragia protésicos.  

1981 – Moore inicia a impregnação com antibióticos, com vista a tornar as próteses 

mais resistentes à infecção, principalmente durante a operação e no período imediato 

que se segue à sua implantação, não tendo qualquer efeito, como é óbvio, na prevenção 

das infecções tardias. 

1990 – Juan Parodi introduz a abordagem endovascular dos aneurismas. 
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5.3- Pedidos de colaboração de outros Serviços ao SACV

 

 

Cardiologia

, 71 A

Dça 
coronária 2 
vasos com 
indicação 

cx, 
Insuficiênci

a venosa 
periférica

Ecodoppler 
carotídeo e 

MI                                                                                                                           

, 67 A

Dça 
coronária 

com 
provável 

indicação cx  

Ecodoppler 
carotídeo                                                                                                                    

, 69 A

Dça 
coronária 3 
vasos, com 
indicação 

revasculariz
ação cx                                                                           

Eco-doppler 
carotídeo                                                                                                                    

UCI  
Cardiologia 

, 65 A

Dça 
coronária  3 

vasos                                                                                                            

Ecodoppler 
carotídeo                                                                                                                    

, 70 A 

Dça 
coronária 3 
vasos com 

indicação cx                                                                                       

Ecodoppler 
carotídeo                                                                                                                    

, 63 A

Dça 
coronária 3 
vasos para 

CABG, 
Insuficiência 

venosa 
periférica   

Ecodoppler 
carotídeo e 
venoso MI                                                                                                                    

Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular 

Pedidos de colaboração de outros Serviços ao SACV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI                                                                                                                           

carotídeo                                                                                                                    

ação cx                                                                           

carotídeo                                                                                                                    

UCI  
Cardiologia 

, 65 A

Dça 
coronária  3 

vasos                                                                                                            

Ecodoppler 
carotídeo                                                                                                                    

70 A 

Dça 
coronária 3 
vasos com 

indicação cx                                                                                       

Ecodoppler 
carotídeo                                                                                                                    

, 63 A

Dça 
coronária 3 
vasos para 

CABG, 
Insuficiência 

venosa 
periférica   

Ecodoppler 
carotídeo e 
venoso MI                                                                                                                    

Medicina

, 61 A

DAOP

Observação                                                                                                                   

, 83 A

Exclusão de 
TVP em 

doente com 
TEP                                                                                                   

Ecodoppler 
MI                                                                                                                           

, 47 A

DAOP

Observação

, 75 A

DAOP 

Observação

Cx cardio-
torácica

, 57 A

DAOP

Observação

, 70 A

Dça 
coronária  3 
vasos  com 

indicação cx

Ecodoppler 
carotídeo                                                                                                                    

Urologia

, 71 A

Pós
operatório 
de bypass 

axilofemoral 

Reavaliação 
de bypass 

axilofemoral 
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vasos                                                                                                            

carotídeo                                                                                                                    

carotídeo                                                                                                                    

venoso MI                                                                                                                    

Observação                                                                                                                   

TEP                                                                                                   

MI                                                                                                                           carotídeo                                                                                                                    

Urologia

, 71 A

Pós-
operatório 
de bypass 

axilofemoral 

Reavaliação 
de bypass 

axilofemoral 

Neurologia 

Adultos

,73 A

Insuficiência 
venosa 

periférica

Observação                                                                                                    
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5.4 – Motivos de internamento dos doentes do SACV 
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5.5 - Diagnósticos efectuados nos doentes do SACV 
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5.6 – Factores de risco dos doentes internados no SACV 
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5.7– Factores de risco mais frequentes em função do sexo no Internamento do 

SACV 
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5.8 – O Bypass foi o tipo de cirurgia mais efectuado aos doentes internados no 

SACV, tendo a mesma percentagem – 22,4% – do que os doentes internados sem 

tratamento cirúrgico durante o internamento. 
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5.9- Equipamento das salas de Estudos Hemodinâmicos 

 

- Unidade Nicolet-Vasoguard para a medição das pressões segmentares    

simultâneas, fotopletismografia e pletismografia de ar. 

-  Ultrasonografia bidireccional Sonicaid Vasoflow 4. 

-  Dois aparelhos Doppler portáteis de emissão contínua unidireccional. 

-  GE Logic 5 expert com 2 sondas lineares e uma sonda curvilínea. 

Estão também disponíveis: 

-  Triplex Scan Diasonics Synergy Ultrasound Multysinc M500, nas instalações da 

CE. 

-  Dois aparelhos EcoDoppler, um no Bloco Operatório Central e outro no SAVC 
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5.10 - Descrição dos pacientes observados na Hemodinâmica 

 

 

 

 

 

 

 

Idade 

(anos) 

 

 

Sexo 

 

 

 

Motivo 

 

 

 

Factores de 

Risco 

 

ECD 

 

Resultado 

do ECD 

 
 

85 

 

 

 

 

 

 

 

Feminino 

 

 

 

 

 

 

Reavaliação 

 

 

 

 

 

 

Dislipidemia,  

Bypass cardíaco, 

Endarterectomia 

carotídea direita 

 

 

Ecodoppler  

tronco supra-

aórtico 

Estenose 20-30% porção 

distal ACCE e 30-40% 

origem ACIE.  

Cilling ACID e looping 

ACIE, sem evidência 

estenose 

62 Masculino Edema perna direita DM2, HTA, Tumor 

maligno tiróide, 

Transplante renal 

Ecodoppler 

venoso MI 

Ausência sinais sugestivos 

TVP ou TVS MI bilaterais 

57 Masculino Suspeita TVP Tabaco,  

TVP                                                                                                                          

Ecodoppler 

venoso MI                                                                               

Sinais TVP antiga veia 

femoral comum e porção 

proximal veia femoral 

superficial, recanalizadas e 

competentes                                                                                

      

27 Feminino Hipersensibilide MI                                                                                                                         Dislipidemia,  

Tabaco                                                   

Ecodoppler 

venoso MI                                                                               

Normal 

 

 

71 Feminino Cirurgia cardíaca                                                                                                                     DM2, Dislipidemia, 

Obesidade, 

Insuficiência venosa 

periférica,  

Cx varizes        

                                                                                                                      

Ecodoppler 

carotídeo e 

vertebral                                                                   

Fluxo anterógrado,  alta 

resistência e atenuado 

artéria vertebral   

                                                                                                                             

67 Feminino Avaliação para 

transplante renal                                                                                                            

 Ecodoppler 

venoso MI                                  

Normal 

      

72 Masculino Sopro femoral resistente 

após compressão      

                                                                                                                             

Tabaco, HTA, 

Dislipidemia,  

Doença cardíaca   

                                                      

Ecodoppler MI                                                                               Provável aterosclerose                                                                                       
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5.11 – Resultados angiográficos dos doentes submetidos a angiografia

 

 

Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular 

Resultados angiográficos dos doentes submetidos a angiografia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, 66 A
•DM 2

•Isquemia crónica 
agudizada MIE 

, 75 A

•Oclusão artéria 
femoral por êmbolo      

•Preenchimento 
atrasado  e ausência de 

poplítea MIE

, 58 A

•Placa ateroma artéria aorta 
abdominal

•Oclusão bilateral artérias 
femorais superficiais com 
colaterização abundante
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Resultados angiográficos dos doentes submetidos a angiografia 

 

femoral por êmbolo      
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5.12 - Número de intervenções cirúrgicas vasculares efectuados durante o 

período de 23/11 a 4/12 de 2009 
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5.13 - HISTÓRIA CLÍNICA 

 

 

Data de Internamento: 13/09/2009 

 

Anamnese de Internamento 

Data e Hora: 23/11/2009 às 10h  

Local: Cama 8 do Serviço Cirurgia Vascular do Hospital de S. João 

Fonte: Doente e SAM 

 

Identificação 

Nome: FCR 

Idade: 64 anos 

Sexo: masculino 

Raça: caucasiana 

Estado Civil: casado 

Profissão: comerciante 

Residência: Porto 

 

Motivo de Internamento 

Edema, dor e rubor na perna e pé esquerdos e úlcera no pé esquerdo 

 

 

História da doença actual 

 Doente de 64 anos, com antecedentes de obesidade e diabetes tipo 2, iniciou, há 

5 semanas, quadro de dor e edema no pé e perna esquerdos, seguido dias depois por 

úlcera na planta do mesmo pé. A dor é intensa, contínua e sem factores de alívio e 

agrava com a marcha. Refere ainda parestesias e diminuição de força muscular nesse 

membro. Nega alterações de sensibilidade ou traumatismo na perna esquerda. Recorreu 

na altura aos cuidados de um enfermeiro particular. Como não teve alívio dos sintomas, 

dirigiu-se, três dias depois, a um cirurgião vascular particular que o encaminhou para o 

Serviço de Cirurgia Vascular do HSJ. Nega a ocorrência prévia de sintomatologia 

semelhante à descrita. 
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 Refere, desde há 14 anos, claudicação intermitente na face posterior dos 

membros inferiores, desde a região glútea até ao tornozelo, após caminhar cerca de 100 

metros ou após ortostatismo prolongado, além de parestesias também nos membros 

inferiores.   

  

 

Antecedentes Pessoais 

 

 Antecedentes patológicos 

- Refere ter tido algumas doenças exantemáticas de criança, sem contudo saber 

especifica-las. 

- Bronquite Crónica desde criança (bem controlada com nebulizações). 

- Diabetes tipo 2 diagnosticada há 14 anos. 

- Hipertensão Arterial diagnosticada há 14 anos. 

- Dislipidemia diagnosticada há 10 anos. 

 Cirurgias e internamentos 
- Laminectomia de L5 e discectomia L4-L5 à hérnia discal paramediana direita 

(Setembro de 2007). 

- Hernioplastia à hérnia inguinal esquerda (2001). 

 Traumatismos e acidentes 

Nega história de traumatismos e acidentes. 

 Transfusões sanguíneas 

Nega transfusões sanguíneas. 

 Alergias 

Alérgico à penicilina. 

 Imunizações 

Vacina de Tétano actualizada. Vacina da gripe (aguarda administração).  

 Terapêutica 

Nebulizações com Salbutamol + Spiriva + Budesonido 400 mg + Formoterol 12 

mcg bid 

Insulina – Insulartard ® 
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 Hábitos e estilo de vida 

Hábitos tabágicos: fumador de 5 cigarros/ dia dos 9 – 17 anos (2 UMA); após, 20 

cigarros/ dia até há dois meses, quando deixou de fumar (47 UMA). Carga total: 49 

UMA. 

Hábitos alcoólicos: 90 g/dia (vinho branco maduro). 

Alimentação variada, sem restrições. 

Consumo de 1 café/ dia. 

Nega consumo de estupefacientes. 

Faz caminhadas esporádicas.  

 Viagens recentes 

Espanha em Agosto de 2009. 

 

História familiar médica 

Pai: faleceu aos 90 anos, desconhece causa (era hipertenso). 

Mãe: faleceu aos 92 anos, desconhece a causa (era diabética). 

Filhos: duas filhas, de 34 e 38 anos e um filho de 30 anos, todos saudáveis. 

 

 

História profissional e social 

Vive em casa própria com água, gás canalizado e condições de saneamento. 

Possui a 4ª classe de escolaridade. 

 

EXAME OBJECTIVO 

Data e hora: 23 de Novembro, às 10 horas.  

Local: cama 8 do Serviço de Cirurgia Vascular do HSJ. 

 

Estado Geral 

Doente consciente, colaborante e orientado no tempo e no espaço. Com discurso 

coerente e fluente. Idade aparente coincidente com a real.   

Sem dismorfias da face. Sem fácies característica. Pele e mucosas coradas e 

hidratadas. Anictérico. Sem rashes e telangiectasias malares.   
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Sem sinais de dificuldade respiratória. Acianótico. 

Refere dor inguinal esquerda, com ligeira dor à palpação. 

Penso no pé esquerdo, no local da cirurgia. 

 

 

Antropometria 

 

Peso actual/ habitual: 78Kg/ 90Kg.  

Altura: 1,62 m. 

IMC: 29,72 Kg/m2.  

 

Sinais Vitais  

 

FC: 91 bpm. 

Pressão Arterial: 144/71 mmHg MSD na posição supina. 

FR: 16 cpm. 

Apirético. 

 

Cabeça 

 

Crânio – Simétrico. Sem dismorfias aparentes. Tamanho e configuração de acordo 

com o sexo e idade. Cabelo castanho-escuro. Couro cabeludo sem lesões visíveis. 

Ausência de edema, dor ou restrição dos movimentos à palpação. Pulsos temporais 

simétricos, rítmicos, regulares e amplos. Sem dor à palpação. Sem sopros. Sem 

linfoadenomegalias retroauriculares, pré-auriculares e occipitais.   

 

Face – Face simétrica em meia-lua e mímica facial preservada bilateralmente. 

Arcadas supraciliares com configuração normal, sem rarefacção no 1/3 externo. 

Ausência de telangiectasias, cicatrizes ou outras lesões visíveis. Ausência de edema, 

tumefacções e dor à palpação. Articulação temporo-mandibular móvel, indolor e sem 

crepitações. 
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Olhos – Globos oculares simétricos e com implantação e aparências de acordo com 

sexo e idade. Sem xantelasmas. Ausência de ptose, retracção e lesões palpebrais. 

Conjuntivas coradas e hidratadas. Reflexo corneano não pesquisado. Reflexo de 

convergência e acomodação preservados. Ausência de nistagmo e estrabismo.   

 

Ouvidos – Ausência de zumbidos. Sem diminuição da acuidade auditiva, otalgia, 

infecção, vertigens ou otorreia. Pavilhões auriculares simétricos, com configuração e 

implantação de acordo com o sexo e idade. Teste de Weber e de Rinne não foram 

realizados. Não foi feito o exame otoscópico. 

 

Nariz – Simétrico e de implantação e forma de acordo com o sexo e a idade. Sem 

desvio do septo nasal. Sem obstrução nasal, rinorréia ou história de traumatismo. 

Preservação do olfacto. Ausência de edema e dor sobre as regiões anatómicas dos seios 

frontal e maxilares à palpação e percussão.   

 

Boca e orofaringe – Lábios corados e hidratados. Mucosa oral hidratada, corada e 

sem lesões aparentes. Língua corada, hidratada e sem fasciculações. Mobilidade da 

língua preservada e simétrica. Sem desvios na protusão. Úvula simétrica e posicionada 

na linha média. Mucosa da faringe rosada, hidratada e sem lesões.   

 

 

Pescoço 

 

Pescoço simétrico. Aumento da gordura cervical. Ausência de tiragem supra 

clavicular e supraesternal. Sem turgescência venosa jugular bilateral. Ausência de 

tumefacções e dor à palpação. Glândula tiróide não palpável. Pulsos carotídeos 

simétricos, rítmicos, regulares e amplos. Sem sopros. Sem adenomegalias palpáveis.   

 

Tórax 

 

Inspecção – Tórax simétrico e sem dismorfias. Expansividade globalmente 

diminuída mas simétrica. Ausências de retracções, pulsatilidade e abaulamentos. Sem 

circulação venosa colateral visível. Sem cicatrizes. Respiração toraco-abdominal. Sem 
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utilização de músculos acessórios e sem tiragem subcostal e intercostal. Sem 

ginecomastia. Mamilos e aréolas mamárias simétricas e com implantação e 

configuração de acordo com sexo e idade. Sem massas e cicatrizes.   

Palpação – Sem pontos dolorosos, sem massas ou tumefacções. Expansibilidade 

anterior e posterior preservada. Ausência de frémitos. Área de impulso máxima sem 

desvio. 

Percussão – Macicez cardíaca entre o 2º e o5º espaço intercostais esquerdos. Som 

timpânico bilateral.   

Auscultação – Pulmonar: Murmúrio vesicular presente bilateralmente, simétrico, 

roncos e sibilos dispersos por todo o campo pulmonar. Crepitações ligeiras na base 

esquerda. Relação inspiração/expiração conservada. 

      Cardíaca: Sons S1 e S2 rítmicos, sem sopros. 

 

Abdómen 

 

Inspecção – Abdómen globoso e simétrico. Sem dismorfias, estrias e cicatrizes. 

Ausência de circulação venosa colateral.   

Auscultação – Ruídos hidroaéreos audíveis em todos os quadrantes. Sem sopros na 

aorta abdominal ou artérias renais.  

Palpação – Abdómen mole e depressível. Sem dor à palpação, sem sinais de 

irritação peritoneal. Sem ascite, massas ou organomegalias palpáveis. 

Percussão – Timpanismo difuso. Ausência de áreas de macicez. Sem dor à 

percussão.   

 

Membros 

 

Superiores – Simétricos e sem dismorfias visíveis. Temperatura simétrica. 

Pilosidade normal. Leito ungueal corado e sem lesões. Ausência de hipocratismo digital 

e edemas. Mobilidade osteoarticular preservada. Força muscular preservada e simétrica. 

Mobilidade activa e passiva conservada e sem dor.   

Inferiores – Simétricos e de configuração normal, com mobilidade e força muscular 

preservados. Penso no pé e tornozelo esquerdo decorrente de amputação do 3º e 4º 

dedos. Rarefacção pilosa nas pernas. Sem sinais sugestivos de dermatite de estase, sem 
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varizes visíveis. Manutenção de temperatura e coloração cutânea. Unhas espessadas e 

distróficas. Calosidades na planta do pé direito. 

Pulsos pedioso e tibial posterior direito não palpáveis (esquerdo com penso). Pulsos 

poplíteos não palpáveis (difíceis de palpar devido à obesidade). Pulsos femorais 

palpáveis, bilaterais, amplos e simétricos. Refere dor à palpação inguinal esquerda.  

Ausência de sinais inflamatórios, tumefacções ou alterações cutâneas. Índice 

Tornozelo – Braço direito = 0,88. Doença arterial oclusiva periférica ligeira. 

Índice Tornozelo – Braço esquerdo: não medido por presença de ligadura.  

 

 

Exame neurológico 

 

Nervos cranianos  

 

I- olfactivo: não avaliado. 

II- Oftálmico: retinopatia diabética em tratamento por laser. 

III, IV e VI: Oculomotor, Troclear e Abducente: movimentos oculares preservados. 

Convergência e acomodação preservadas. Ausência de estrabismo, nistagmo ou 

diplopia. Pupilas isocóricas.   

V- Trigémio: Força muscular dos masseteres preservada. Função sensitiva 

preservada. Sem atrofia muscular. 

VII- Facial: mímica facial preservada. Face simétrica, sem desvio labial.   

VIII – Vestibulococlear: sem alterações. 

IX – Glossofaríngeo: não pesquisado. 

X – Vago: posição e elevação da úvula e palato mole simétricos.   

XI – Acessório: Sem limitação no movimento de rotação, lateralização e flexão da 

cabeça. 

XII- Hipoglosso: língua com mobilidade preservada e simétrica. Sem desvios na 

protusão. Sem fasciculações ou atrofia.   

 

 

Força muscular  

Força muscular preservada e simétrica. 



Relatório de Estágio – Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular 

 

 
42 

 

Sensibilidade 

Sensibilidade táctil e dolorosa preservadas. 

Equilíbrio 

Preservado. 

Reflexos osteotendinosos 

Não realizados. 

 

 

Listas de problemas 

 

1. Pé neuroisquémico. 

2. HTA. 

3. DM tipo 2. 

4. Dislipidemia. 

5. Bronquite Crónica. 

6. Obesidade. 

 

 

Diagnósticos Diferenciais 

 

1- Neuropatia diabética. 

2- Isquemia crítica do pé.  

3- Insuficiência venosa crónica. 

4- Doença osteoarticular (radiculopatia). 

 

 

Meios auxiliares de diagnóstico 

 

 Hemograma com plaquetas 

Parâmetro 13/11/2009 19/11/2009  Valores de 
referência 

Eritrócitos 
(x1012/L) 

4.20 3.76 4.4-6.0 

Hb( g/dl) 12.5 11.2 13.0-18.0 



Relatório de Estágio – Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular 

 

 
43 

 

VG (%) 37.9 34.4 43-55 
MCV(fL) 90.2 91.5 87-103 
MCHC (g/dL) 33.0 32.6 28-36 
Leucócitos 

(x109/L) 
30.24 13.83 4.0-11.0 

Neutróficos (%) 91 80.6 53.8-69.8 
Eosinófilos (%) 0.1 2.5 0.6-4.6 
Basófilos (%) 0.0 0.2 0.0-1.5 
Linfócitos (%) 3.8 10.9 25.3-47.3 
Monócitos (%) 4.2 4.8 4.7-8.7 
Plaquetas 

(x109/L) 
420 318 180-500 

 

Bioquímica 

Parâmetro 13/11/200
9 

19/11/2009 Valores de 
referência 

Glicose (g/L)  3.83 2.98 0.75-1.15 
Ureia  (g/L)  0.37 0.10-0.50 
Creatinina (mg/L)  10.5 8.0-13.0 
Sódio (mEq/L) 127 130 135-147 
Potássio (mEq/L)  5.6 3.5-5.1 
Cloretos (mg/L) 97 94 101-109 
PCR (mg/L)  165.4 <3.0 

 

Cálculo da taxa de filtração glomerular, segundo a fórmula de Cockcroft-Gault = 

78,4 mL/min.  

Grau II de insuficiência renal. 

 

Estudo Hemodinâmico 

16/11 – Não observados sopros abdominais ou lombares. 

Índice Tornozelo-Braço direito: 0,93 e esquerdo 0,73 

Pressão Peroneal esquerda: 90 mmHg 

 

Diagnóstico definitivo 

 

Pé neuroisquémico. 
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Terapêutica farmacológica  

 

Imipinem 500 mg + Cilastatina 500 mg pó  ev – de 13/11 a 22/11 

Enoxaparina  60 mg/ 0,6 ml sol inj sc – início 13/11 

Tramadol 100 mg vo – Iníxio 14/11 

Petidina  50 mg cs – Início 14/11 

Metronidazol 250 mg vo – De 16/11 a 21/11 

Paracetamol 500 mg – Início 15/11 

Além destes, os fármacos já utilizados anteriormente para HTA, diabetes e bronquite 

crónica. 

 

Terapêutica cirúrgica 

 

Dia 14/11 – Amputação aberta do 3º e 4º dedos do pé esquerdo. 

                 – Drenagem de abcesso plantar e dorsal lateral do pé esquerdo. 

 

Dia 16/11 – Revisão de drenagem de abcesso do pé esquerdo. 

 

Evolução de internamento 

 

 

O doente mantém-se estável e a realizar 

pensos diários, apresentando a ferida, no 

dia 27/11, tecido desvitalizado e 

necrótico, com exsudado de cor serosa, 

em quantidade moderada e sem cheiro.  

A área circundante apresentava-se 

macerada e descamativa. 

Aguarda nova cirurgia para fechamento 

da amputação. 
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Discussão 

 

 A Diabetes é a principal causa de amputação não-traumática dos membros 

inferiores nos EUA. Úlceras e infecções no pé constituem uma importante fonte de 

morbilidade nos indivíduos com Diabetes. As razões para a maior incidência desses 

distúrbios na DM envolvem a interacção de vários factores patogénios: neuropatia 

sensorial periférica, que interfere com os mecanismos protectores normais e permite que 

o doente suporte traumatismos repetidos sem conhecimento da lesão; biomecânica 

anormal do pé, decorrente da propriocepção desordenada, que acarreta um apoio 

anormal do peso ao caminhar e a formação de calosidade ou ulceração, da neuropatia 

motora e sensorial, responsável por uma mecânica muscular anormal do pé e por 

alterações estruturais do pé; e da neuropatia autonómica, que resulta em anidrose e fluxo 

sanguíneo superficial alterado do pé, que promove o ressecamento da pele e a formação 

de fissura; a doença arterial periférica e cicatrização precária das feridas. 

 O pé diabético é considerado uma alteração multiestrutural – neurológica, 

vascular e osteoarticular – que deve ser precocemente diagnosticado e correctamente 

tratada para evitar uma amputação, o que neste caso em discussão não foi possível.   

 Existem três factores fundamentais no aparecimento e desenvolvimento do pé 

diabético: a neuropatia, responsável pelos traumatismos inadvertidos e perda de 

sensibilidade; a isquemia, decorrente de macroangiopatia (aterosclerose em doentes 

diabéticos) e a infecção, decorrente das alterações imunológicas. Estes três factores não 

só favorecem o aparecimento da úlcera como também contribuem para o seu 

desenvolvimento e manutenção.   

 A neuropatia é a complicação mais prevalente no diabético, estando 

directamente relacionada com os processos fisiopatológicos do pé diabético. Estima-se 

que cerca de 70 a 80% dos doentes tenham algum grau de neuropatia periférica no 

momento do diagnóstico, o que neste caso aconteceu há 14 anos. A neuropatia é 

responsável pela fisiopatologia da úlcera do pé diabético em 85 a 90% dos casos, 

associando-se a isquemia em metade dos casos. A polineuropatia periférica (sensitiva, 

motora e autónoma) deriva da degenerescência dos axónios, que se inicia pela sua parte 

terminal e é tão mais fácil quanto mais longos eles forem. Como o seu máximo tamanho 

é nos membros inferiores, ela predomina nos pés e é bilateral.   
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 A prevalência da doença arterial periférica dos membros inferiores nos 

diabéticos oscila entre os 17,8 e os 23,1%. A diabetes constitui um importante factor de 

risco para o desenvolvimento de arteriosclerose, sendo a primeira causa de amputação 

não traumática dos membros inferiores, especialmente se à arteriopatia se associa 

neuropatia diabética. A oclusão aterosclerótica ocorre nas grandes artérias da coxa e 

perna, mas cria isquemia a jusante, máxima no pé. O doente em discussão já possui 

claudicação intermitente após os 100 m há 14 anos, o que demonstra alterações 

ateroscleróticas já avançadas. Como a dor se estende por toda a face posterior do 

membro inferior, desde os glúteos até ao tornozelo, pode-se pensar em oclusões 

proximais à origem da femoral profunda, estendendo-se até a coxa e lesões 

hipogástricas ou proximais a elas que adicionam as dores glúteas. A ratificar a lesão 

hipogástrica há a clínica de disfunção eréctil, que acomete o doente há cerca de 4 anos. 

 Assim, este doente possui as duas patologias que podem afectar o pé, a 

polineuropatia distal, que origina o pé neuropático e a oclusão arterial na perna ou 

coxa que, a jusante, dá o pé isquémico, diagnosticado na clínica com base na ausência 

dos pulsos tibial posterior e/ou pedioso.   

 A amputação deve ser realizada em casos de infecção progressiva e/ou gangrena 

apesar de um tratamento antibiótico, cirurgia local e tratamento local da ferida óptimos; 

dor intolerável em face a analgesia adequada; ou condições tóxicas ou sépticas que não 

respondem ao tratamento conservador.   

 

 

Prognóstico 

 

 Cerca de 15% dos indivíduos com Diabetes desenvolvem úlcera do pé e um 

subgrupo significativo acabará sendo submetido a uma amputação. Os factores de risco 

para úlceras ou amputação do pé incluem: sexo masculino, diabetes com mais de 10 

anos de duração, neuropatia periférica, estrutura anormal do pé, como calosidades e 

unhas espessadas, doença arterial periférica, tabagismo, história de úlcera ou amputação 

anteriores e controlo glicémico precário.   

 O prognóstico deste doente não é favorável, visto ter dificuldades em manter um 

controlo glicémico adequado, possuir pé neuroisquémico, com amputação aberta dos 3º 
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e 4º dedos do pé esquerdo e úlcera com abcesso plantar e dorsal esquerdo drenado e em 

fase de tratamento. 

 A amputação contralateral ocorre em cerca de 50% destes casos durante os 

próximos 5 anos. Nos doentes com neuropatia diabética, mesmo com tratamento 

curativo das úlceras, a taxa de recorrência é de 66% e o risco de amputação aumenta 

para 12%.  

 

Prevenção 

 

 A terapêutica ideal para úlceras e amputações do pé é a prevenção pela 

identificação dos doentes de alto risco, orientação do doente e adopção de medidas 

destinadas a prevenir a ulceração. 

 O risco de ulceração e amputação de membros em diabéticos pode ser 

beneficiado pelos cuidados habituais de prevenção podológica, sapatos apropriados e 

educação do doente. 85% das úlceras do pé diabético são prevenidas com medidas, 

como: inspecção diária dos pés, sabonetes suaves e limpeza com água, aplicação de 

creme hidratante, avaliação médica atempada e tratamento das feridas ligeiras, cirurgia 

podológica profiláctica para corrigir e prevenir deformidades dos pés e evitar agentes de 

limpeza e cremes agressivos e irritantes. 

 O controlo glicémico deve ser efectivo e vigiado pelo médico, pois evita o 

aparecimento ou agravamento das complicações decorrentes da diabetes, incluindo 

nefropatia, neuropatia e retinopatia.  

 A continuação da cessação tabágica e o controlo eficaz da HTA e dislipidemia 

são importantes para diminuir os riscos e complicações da neuropatia diabética e doença 

arterial periférica. 

 Existem seis intervenções com eficácia demonstrada nas feridas do pé diabético: 

eliminação das sobrecargas; desbridamento; curativo das feridas; curativos das feridas; 

uso apropriado de antibióticos; revascularização e amputação limitada. 

 

 

 

 

 


