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RESUMO 
Introdução: A dissecção aguda da aorta do tipo A representa uma situação clínica 
catastrófica que requer imediata intervenção cirúrgica. Este estudo visa determinar os 
resultados operatórios e pesquisa de factores preditores de mortalidade intra-hospitalar, 
assim como avaliar o prognóstico a longo prazo dos doentes operados. 
Métodos: Estudo retrospectivo de 126 doentes com idade média de 57,5 ± 12,9 anos, 
operados consecutivamente entre Janeiro de 1995 e Dezembro de 2007 por dissecção 
aguda da aorta tipo A no CCTHSJ. Foram avaliadas variáveis demográficas e clínicas 
pré-operatórias, variáveis de técnica operatória, complicações pós-operatórias e 
resultados clínicos. Foi realizada uma análise univariada seguida de regressão logística 
multivariada no sentido de determinar factores preditores independentes de mortalidade 
hospitalar. O follow-up foi realizado entre Novembro de 2009 e Fevereiro de 2010, 
tendo sido completado em 97% dos doentes. 
Resultados: Em 57,2% (n= 72) foi possível apurar história prévia de hipertensão 
arterial, dos quais 68% apresentavam hipertensão não controlada na admissão. A 
mortalidade intra-operatória foi de 9,5% (n=12). A mortalidade hospitalar foi de 30,9% 
(n= 39). A análise univariada revelou que a valvulopatia prévia (p=0,011), a disfunção 
ventricular esquerda à apresentação (p=0,01), a cirurgia cardíaca anterior (p=0,05), a 
idade superior a 70 anos (p=0,048), a necessidade de uso de paragem circulatória 
(p=0,013), as alterações da consciência pré-cirúrgicas (p<0,001), o desenvolvimento de 
insuficiência renal aguda (p<0,001), de hemorragia cirúrgica (p=0,004) e de isquemia 
periférica (p=0,029) se encontram significativamente associados com a mortalidade. A 
análise multivariada final dos resultados revelou que os factores de risco independentes 
preditivos de mortalidade hospitalar foram a valvulopatia prévia (p=0,004), a existência 
de disfunção ventricular esquerda à apresentação (p=0,006), o tempo de clampagem da 
artéria aorta (p=0,001), e a insuficiência renal aguda (p=0,002) e hemorragia (p=0,013) 
pós-cirúrgicas. A sobrevivência global foi de 67,1%, 62%, 59%, 50,3% e 50,3% aos 1, 
3, 5, 10 e 14 anos respectivamente, sendo o tempo médio de sobrevivência de 8,29 ± 
0,64 anos. Após reparação cirúrgica com sucesso e alta hospitalar, a sobrevivência 
ajustada foi de 98,8%, 90,2%, 88,6%, 76,9% e 73,2% aos 1, 3, 5, 10 e 14 anos. A 
análise de regressão de Cox revelou que a presença de valvulopatia prévia (p=0,003), a 
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presença de disfunção ventricular esquerda (p=0,001) e o desenvolvimento de 
insuficiência renal aguda no pós-operatório (p<0,001) foram preditores independentes 
estatisticamente significativos da mortalidade global. 
Conclusão: A dissecção aguda da aorta é um evento trágico associado a uma elevada 
taxa de mortalidade. O prognóstico após alta hospitalar é razoável. A medida de 
prevenção mais importante é o controlo da HTA. 

Palavras-Chave: aorta; cirurgia; factores de risco; mortalidade 

ABSTRACT:  

TYPE A ACUTE AORTIC DISSECTION – HOSPITAL RESULTS AND LONG -TERM 

MORTALITY PREDICTORS  

 
Introduction: Type A acute aortic dissection is a catastrophic clinical event. This study 
analysed the surgical outcomes to identify predictive risk factors of operative mortality 
and the long-term prognosis of the operated patients. 
Methods: Retrospective study of 126 patients aged 57,5 ± 12,9 years, consecutively 
operated between January 1995 and December 2007 on type A acute aortic dissection in 
the Department of Cardio-Thoracic Surgery of Hospital of S. João. Data on patient 
demographics, clinical and operative variables, post-operative complications and patient 
outcomes were collected. Univariate analysis, followed by multivariate logistic 
regression were undertaken in order to determine in-hospital mortality predictors. 
Follow-up was held between November 2009 and February 2010 and was completed in 
97% of the patients.  
Results: In 57,2% (n=72) of patients a history of hypertension was established, most 
(68%) of which had uncontrolled hypertension at admission. Intra-operative mortality 
was 9,5% (n=12). In-hospital mortality was 30,9% (n=39). Univariate analysis revealed 
that previous valvular disease (p=0,011), left ventricular dysfunction (p=0,01), previous 
cardiac surgery (p=0,05), advanced age (p=0,048), use of circulatory arrest (p=0,013), 
consciousness changes (p<0,001), acute renal failure (p<0,001), surgical bleeding 
(p=0,004) and peripheral ischemia (p=0,029) were significantly associated with in-
hospital mortality. Multivariate analysis demonstrated that previous valvular disease 
(p=0,004), left ventricular dysfunction (p=0,006), aorta cross-clamp time (p=0,001), 
post-surgical acute renal failure (p=0,002) and surgical bleeding (p=0,013) were 
independently associated with in-hospital mortality. Global survival rate was 67,1%, 
62%, 59%, 50,3% and 50,3% at 1, 3, 5, 10 and 14 years respectively and the mean 
survival time 8,29±0,64 years. After a successful surgical procedure and hospital 
discharge, adjusted survival rate was 98,8%, 90,2%, 88,6%, 76,9% and 73,2% at 1, 3, 5, 
10 and 14 years. Cox regression analysis revealed that previous valvular disease 
(p=0,003), left ventricular dysfunction (p=0,001) and post-operative acute renal failure 
(p<0,001) were independent global mortality predictors. 
Conclusion: Acute Aortic Dissection is a tragic event with a dismal in-hospital 
mortality rate. Prognosis after leaving hospital is reasonable. The most important 
preventive measure is hypertension control. 

 
Key-words: aorta; mortality; risk factors; surgery 
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INTRODUÇÃO 
 
A dissecção aguda da aorta do 

tipo A (DAA) representa uma situação 
clínica catastrófica que requer imediata 
intervenção cirúrgica no sentido de 
evitar a morte por ruptura da aorta, 
dissecção das artérias coronárias ou 
tamponamento cardíaco(1-6). Em doentes 
não tratados, o risco de mortalidade 
aumenta em 1-3% por hora nas 
primeiras 48 horas, sendo de 25% nas 
primeiras 24 horas após o início dos 
sintomas, 70% na primeira semana e de 
80% ao fim de duas semanas(2). 

Apesar do diagnóstico precoce, 
das grandes inovações na técnica 
cirúrgica e da prestação de melhores 
cuidados pós-operatórios, estudos 
recentes continuam a apontar para uma 
mortalidade hospitalar elevada(7-17). 

A criação de um Registo 
Internacional de Dissecção da Aorta 
(IRAD) em 1996, que recolhe 
informação de 24 centros de 11 países, 
veio ajudar na compreensão da 
complexidade desta doença, publicando 
frequentemente dados importantes(18-21). 

Os objectivos deste estudo 
consistem em determinar os resultados 
operatórios e pesquisa de factores 
preditores de mortalidade intra-
hospitalar; na avaliação do prognóstico 
a longo prazo dos doentes com DAA 
operados e na comparação dos 
resultados encontrados, com os dados 
publicados pelo IRAD(18-21), na 
perspectiva de avaliar a performance do 
CCTHSJ em comparação com um 
estudo multi-cêntrico. 

 
MATERIAL/POPULAÇÃO E 
MÉTODOS 
 
Estudo pré-operatório 
 

A população em estudo consiste 
num grupo de 126 doentes operados 

consecutivamente entre Janeiro de 1995 
e Dezembro de 2007 por DAA no 
CCTHSJ. 

Os processos de internamento e 
de consulta foram revistos pelo 
investigador principal e uma base de 
dados contendo variáveis demográficas 
e clínicas pré-operatórias, variáveis de 
técnica operatória, de complicações 
pós-operatórias e resultados clínicos foi 
compilada após aprovação pela 
Comissão de Ética para a Saúde (CES) 
do Hospital de S. João.  

A idade média dos doentes foi 
de 57,5 ± 12,9 anos, com 18,3% (n=23) 
dos doentes com idade superior a 70 
anos. A amostra era composta por 
72,2% de pacientes do género 
masculino (n=91). Na apresentação, 
36% dos doentes apresentava-se em 
choque (n=45), 18% (n=23) revelavam 
sinais de malperfusão com défices de 
pulsos periféricos e igual percentagem 
de alterações do sistema nervoso 
central, na forma de alterações do 
estado de consciência, défices 
neurológicos de novo ou ambos. 

A maioria (57,2% , n=72) dos 
doentes tinha história de hipertensão, 
dos quais 68% (n=49) não 
apresentavam a pressão arterial 
controlada. Em relação a outros factores 
predisponentes, 11,1% (n=14) 
apresentavam história de valvulopatia 
aórtica conhecida e 8,7% (n=11) tinham 
antecedentes de cirurgia cardíaca.  

Na apresentação, a DAA era 
acompanhada de insuficiência aórtica 
moderada a severa em 53,3% (n=57) 
dos casos, embora em 19 doentes (15%) 
não tenha sido possível obter 
informações sobre a presença ou 
severidade desta alteração valvular por 
omissão no processo clínico. Apesar da 
elevada prevalência de choque na 
apresentação clínica, apenas 8,9% 
(n=10) dos pacientes apresentava 
comprometimento da função ventricular 
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esquerda, mas os processo são omissos 
em relação a esta variável em 19% dos 
casos (n= 24). Relativamente à extensão 
do flap aórtico, constatou-se que em 59 
(46,8%) doentes pelo menos a aorta 
ascendente foi atingida, em 13 (10,3%) 
foi atingida a aorta ascendente e o arco 
aórtico e em 50 doentes (39,7%) há 
referência a atingimento da aorta 
ascendente, arco aórtico e aorta 
descendente (Quadro I). 
 
 

Quadro I - Características demográficas e pré-
operatórias 

 
 

Características n (%) 
Género masculino 91 (72,2) 

Idade (anos) 57,5±12,9 
Idade ≥ 70 anos 23 (18,3) 
Antecedentes  

Hipertensão arterial  
- controlada 23 (18,3) 

- não controlada 49 (38,9) 
Valvulopatia prévia 14 (11,1) 

Cirurgia cardíaca prévia  
- cirurgia V Ao 9 (7,1) 

- CABGS 2 (1,6) 
Válvula aórtica bicúspide 6 (4,8) 

Síndrome de Marfan 7 (5,6) 
Diabetes Mellitus 3 (2,4) 

Dislipidemia 14 (11,1) 
Apresentação  

Défices neurológicos 13 (10) 
Alterações da consciência 15 (11,9) 

Alterações do SNC 23 (18,3) 
Ausência de pulsos periféricos 23 (18,3) 

Choque 45 (35,6) 
Insuficiência Aórtica  

- ligeira 16 (15,0) 
- moderada 37 (34,6) 

- severa 20 (18,7) 
- informação não disponível 19 (15) 

Disfunção Ventricular 
Esquerda 

 

- ligeira 5 (4,9) 
- moderada 2 (2,0) 

- severa 2 (2,0) 
- informação não disponível 24 (19) 

Flap  
- aorta ascendente 59 (46,8) 

- aorta ascendente + arco 13 (10,3) 
- aorta ascendente + arco + 

descendente 
50 (39,7) 

Derrame Pericárdico 
Hemático 

48 (38,1) 

CABGs – Coronary Artery Bypass Graft surgery; SNC – 
Sistema Nervoso Central; V Ao – Válvula Aórtica;  

 
 
 

Características cirúrgicas/operatórias 
 

Em 73% dos doentes (n=92), a 
aorta ascendente foi substituída por uma 
prótese de Gel Seal® (Sulzer, 
Carbomedics, Austin, Texas), tendo 7 
destes doentes (7,6% do grupo) 
substituído também a válvula aórtica 
por prótese. Em 32 doentes (25,4%) foi 
implantada uma conduta valvulada com 
reimplantação das coronárias na prótese 
(operação de Bentall) e nos 2 doentes 
restantes foi mantida a prótese valvular 
normofuncionante e substituída a aorta 
ascendente com implantação das 
coronárias. Em 16,7% dos doentes 
(n=21) foi substituído o arco aórtico e 
em 9,5% foi feita cirurgia de 
revascularização coronária associada. 
 O tempo médio de circulação 
extra-corporal foi 194,1±74,4 minutos e 
sua mediana de 180,0 minutos (5% dos 
doentes tiveram um tempo de CEC 
superior a 326 minutos). 

O tempo médio de clampagem 
da aorta foi de 100,9±33,5 minutos e a 
respectiva mediana de 96,0 minutos (em 
5% dos doentes, o tempo de clampagem 
foi superior a 170,3 minutos).  

Em 62,7% das cirurgias (n=79) 
foi utilizada a paragem circulatória. 
Além do arrefecimento corporal e 
particularmente cerebral com uso de 
packs de gelo, foi usada protecção 
cerebral farmacológica através da 
administração de pentotal, 
dexametasona e manitol e 
adicionalmente, em 85% destes doentes 
(n=67) o cérebro foi protegido através 
de perfusão cerebral anterógrada e/ou 
retrógrada. O tempo mediano de 
paragem circulatória foi de 18 minutos, 
com 5% dos doentes tendo um tempo de 
paragem circulatória superior a 60 
minutos.  

A grande maioria (90%) dos 
doentes foi arrefecida a temperaturas 
entre os 18ºC e os 25ºC. No entanto, 5% 
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dos doentes foram arrefecidos a 
temperaturas inferiores a 15ºC e 5% a 
temperaturas superiores a 25ºC (Quadro 
II ). 

 
Quadro II - Características cirúrgicas/operatórias 

 
Características n (%) 

Prótese de Gel Seal® 92 (73,0) 
- Substituição V Ao 

isoladamente 
7 (7,6) 

Conduta valvulada 32 (25,4) 
Substituição do arco 21 (16,7) 
Revascularização do 

miocárdio 
12 (9,5) 

Tempo de CEC (minutos) 
Média 194,1±74,4 

Mediana 180,0 (5% > 
326) 

Tempo de clampagem da aorta 
(minutos) 

Média 100,9±33,5 
Mediana 96,0 (5% > 

170,3) 
Paragem circulatória 79 (62,7) 
- Perfusão cerebral 

(anterógrada e/ou retrógrada) 
67 (85) 

Tempo de paragem 
circulatória (minutos) 

Mediana 18 (5% > 60) 

Temperatura de arrefecimento 
(ºC) 

20,25±3,4 

- ≤ 15 (%) 5 
- >25 (%) 5 

CEC – Circulação extra-corporal; V Ao – Válvula Aórtica 

 
Técnica cirúrgica 
 

Os doentes foram operados 
através de esternotomia mediana, sob 
circulação extra-corporal (CEC). O 
acesso arterial foi obtido através da 
canulação femural, ilíaca, arco aórtico 
ou subclávia, dependendo da patência 
vascular e preferência do cirurgião, 
sendo a canulação venosa normalmente 
bicava. 

Após instituição de CEC os 
doentes foram arrefecidos, sendo o 
controlo da temperatura realizado 
através de sondas nasofaríngea, rectal e 
periférica. Após início do arrefecimento 
a aorta foi clampada proximalmente ao 
tronco arterial braquiocefálico, 
posicionando-se um aspirador através 
da veia pulmonar superior direita no 
interior do ventrículo esquerdo para 
prevenir a sua distensão. 

Após a paragem cardíaca obtida 
pela administração de cardioplegia 

retrógrada por cateter no seio coronário, 
a aorta ascendente foi incisionada e o 
seu interior inspeccionado tentando 
identificar o local de rotura da íntima. 
Esta inspecção foi prolongada para o 
interior do arco aórtico, após 
desclampagem da aorta e interrupção 
temporária da circulação. Se a íntima se 
encontrava lesada para além do clampe 
aórtico, o doente foi arrefecido a 
temperaturas ainda mais baixas e 
procedeu-se à substituição parcial ou 
total do arco aórtico, sob paragem 
circulatória e protecção cerebral por 
circulação anterógrada através das 
carótidas ou retrógrada através da veia 
cava superior. Em qualquer dos casos, a 
anastomose distal da prótese na aorta 
ascendente ou no arco aórtico foi 
realizada com a aorta desclampada e 
sob paragem ou redução do fluxo 
circulatório. Após completar a 
anastomose distal, seguiu-se a 
anastomose proximal da aorta à prótese 
completando-se a substituição da aorta 
ascendente. Quando se verificou 
extensão da dissecção proximalmente à 
junção sinotubular ou a presença de 
insuficiência aórtica não passível de 
cirurgia conservadora, prosseguiu-se 
com a substituição da válvula aórtica 
por prótese ou conduta protésica, sendo 
nesta última feita a implantação dos 
óstios das artérias coronárias na prótese. 
As anastomoses da aorta à prótese 
foram geralmente reforçadas com tiras 
de Teflon®. O segmento da aorta 
ressecado foi enviado para exame 
anátomo-patológico. 
 
Follow-up 
 

Após a alta, os doentes foram 
seguidos em consulta de Cardiologia. 
Após completarem a avaliação pós-
operatória inicial, os doentes foram 
seguidos anualmente através de exame 
clínico, ecocardiograma, tomografia 
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axial computorizada e/ou ressonância 
magnética vascular com medições 
estandartizadas dos vasos torácicos. O 
follow-up foi completado entre 
Novembro de 2009 e Fevereiro de 2010 
e os dados obtidos pelo Investigador 
Principal através dos processos de 
Consulta Externa, relatórios de exames 
e entrevista telefónica com doentes ou 
familiares directos.  
 
Análise Estatística 
 

A análise estatística foi realizada 
com o SPSS 17.0.0. Variáveis contínuas 
são apresentadas como média ± desvio-
padrão e/ou mediana com percentil 95, 
de acordo com a sua distribuição, 
enquanto as variáveis categóricas são 
apresentadas como percentagens.  

A mortalidade hospitalar foi 
definida de acordo com os critérios 
referidos por Edmunds como a morte 
que ocorre nos primeiros trinta dias 
após a cirurgia ou no decorrer da 
hospitalização pós-cirúrgica.  

No sentido de identificar os 
factores de risco de mortalidade 
hospitalar para as variáveis categóricas 
foram utilizados o teste do χ2 e o teste 
exacto de Fischer, quando indicado. 
Para a análise univariada de parametros 
contínuos, foram utilizados o teste t-
student ou Mann-Whitney. A 
significância estatística foi considerada 
para valores de p inferiores a 0,05. As 
variáveis estatisticamente significativas 
na análise univariada, foram analisadas 
por regressão logística multivariada no 
sentido de determinar factores 
independentes preditivos de mortalidade 
hospitalar. Dado o elevado número de 
variáveis, inicialmente a análise 
multivariada foi realizada de forma 
independente para os factores pré-
operatórios, cirúrgicos e pós-
operatórios, integrando as variáveis 
preditivas constitucionais e as variáveis 

com associação significativa na análise 
univariada. Finalmente, o modelo final 
multivariado foi analisado integrando 
apenas as variáveis significativamente 
associadas com a mortalidade hospitalar 
na análise univariada e multivariada de 
cada um dos tempos hospitalares.  

As taxas de sobrevivência foram 
estimadas através do duplo produto de 
Kaplan-Meier, as curvas de 
sobrevivência apresentadas e os factores 
de prognóstico independentes 
encontrados através da análise de 
regressão de Cox.  
 
RESULTADOS 

  
Mortalidade e morbilidade 
 

A mortalidade intra-operatória 
foi de 9,5% (n=12), exclusivamente 
causada por hemorragia, disfunção 
ventricular ou pela combinação de 
ambos. A mortalidade hospitalar foi de 
30,9% (n= 39) distribuída por disfunção 
ventricular (n=29), insuficiência 
respiratória (n=3), acidente vascular 
cerebral (AVC) (n=5) e outras causas 
(n=2). 

Em relação às principais 
complicações no pós-operatório, 20,6% 
dos doentes (n=26) sofreram ou 
mantiveram défices neurológicos, 
34,9% (n=43) tiveram alterações do 
estado da consciência, 12,7% 
hemorragia, exigindo revisão da 
hemostase, 26,2% (n=33) sofreram 
insuficiência renal aguda, dos quais 17 
(53%) necessitaram de hemodiálise 
(Quadro III).  

Dos 87 doentes que receberam 
alta hospitalar, 21 (24,1%) necessitaram 
de ser reoperados por insuficiência 
aórtica (n=6), por complicações 
vasculares (7) e oito por outras causas 
(Quadro IV). 
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Quadro III – Características pós-cirúrgicas 
 

Características n (%) 
Mortalidade intra-operatória 12 (9,5) 

  
Mortalidade hospitalar 39 (30,9) 
- disfunção ventricular 29 

- insuficiência respiratória 3 
- AVC 5 

- Outras 2 
  

Défices neurológicos 26 (20,6) 
Alterações da consciência 43 (34,9) 
Insuficiência Renal Aguda 33 (26,2) 

- diálise foi necessária 17  (51,5) 
Isquemia de membro 7 (5,6) 

Hemorragia 16 (12,7) 
AVC – Acidente Vascular Cerebral 

 
Quadro IV – Doentes re-operados no seguimento 

 
 n (%) 

Re-operação (após alta 
hospitalar) 

21 (24,1) 

- Insuficiência aórtica 6 
- Complicações vasculares 7 

- Outras 8 

 
 A análise univariada das 
características pré-operatórias 
demonstrou que a existência de 
valvulopatia prévia (p=0,011), 
disfunção ventricular esquerda 
(p=0,01), cirurgia cardíaca anterior 
(p=0,05) e idade superior a 70 anos (p= 
0,048) se encontram significativamente 
associados com a mortalidade 
hospitalar. Apesar de não alcançar 
significância estatística, o tempo desde 
a admissão hospitalar até à cirurgia 
encontra-se associado com a 
mortalidade hospitalar (p=0,054). 
Outros factores analisados como a 
presença de hipertensão, hipertensão 
não controlada, diabetes mellitus, 
presença de alterações do sistema 
nervoso central, extensão do flap da 
íntima ou presença de choque na 
admissão não se relacionaram 
estatisticamente com o resultado 
hospitalar. 
 A análise univariada das 
características operatórias revelou que o 
único factor preditor com significância 
estatística foi a necessidade de uso de 

paragem circulatória (p=0,013). No 
entanto, dada a sua importância também 
devem ser referidos a associação dos 
tempos de circulação extra-corporal 
(p=0,085), de clampagem da aorta 
(p=0,22) e de paragem circulatória 
(p=0,06) com a mortalidade hospitalar, 
notando que os tempos de circulação 
extra-corporal e de paragem circulatória 
se encontram próximo da significância 
estatística. 
 Em seguida, a relação 
univariada da mortalidade hospitalar 
com as complicações pós operatórias 
revelou que a presença de alterações da 
consciência (p<0,001), insuficiência 
renal aguda (p<0,001), hemorragia 
cirúrgica (p=0,004) e de isquemia 
periférica (p=0,029) se encontram 
significativamente associados com a 
mortalidade (Quadro V). 

 
Quadro V – Análise univariada de factores de risco 

de mortalidade hospitalar 
 

Factor de Risco Valor de p 
Características pré-cirúrgicas  

Idade 0,465 
Idade ≥ 70 anos 0,048 

Género 0,552 
Hipertensão Arterial 0,569 
Valvulopatia prévia 0,011 

Cirurgia cardíaca prévia 0,05 
Válvula aórtica bicúspide 0,665 

Síndrome de Marfan 0,627 
Diabetes Mellitus 0,552 

Dislipidemia 0,361 
Défices neurológicos 0,382 

Alterações da consciência 0,522 
Alterações do SNC 0,386 

Ausência de pulsos periféricos 0,119 
Choque 0,565 

Insuficiência Aórtica 0,083 
Tempo de sintomas até cirurgia 0,054 

Disfunção Ventricular 
Esquerda 0,01 

Extensão do flap 0,392 
Derrame Pericárdico Hemático 0,343 

  
Características 

cirúrgicas/operatórias 
 

Prótese de Gel Seal® 0,230 
Prótese V Ao 0,255 

Conduta valvulada 0,112 
Substituição do arco 0,259 

Revascularização do miocárdio 0,162 
Tempo de CEC 0,085 

Tempo de clampagem da aorta 0,221 
Paragem circulatória 0,013 
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Tempo de paragem circulatória 0,06 
  

Características pós-cirúrgicas  
Défices neurológicos 0,085 

Alterações da consciência <0,001 
Insuficiência Renal Aguda <0,001 

Tamponamento 0,07 
Isquemia de membro 0,029 

Hemorragia 0,004 
Dias de internamento 0,261 

CEC – Circulação Extra-Corporal; SNC – Sistema Nervoso 
Central; V Ao – Válvula Aórtica 

 
Dado o elevado número de 

variáveis em estudo, a análise 
multivariada realizada em cada um dos 
tempos pré-operatório, cirúrgico e pós-
operatório permitiu seleccionar as 
variáveis a incluir no modelo final 
(Quadro VI). 

 
Quadro VI – Análise Multivariada da mortalidade 

hospitalar 
 

Factor de Risco Valor de p 
Características pré-cirúrgicas  

Género 0,065 
Insuficiência Aórtica 0,015 

Disfunção Ventricular Esquerda 0,013 
Características 

cirúrgicas/operatórias 
 

Tempo de clampagem da aorta < 0,001 
Características pós-cirúrgicas  

Alterações da consciência 0,035 
Insuficiência Renal Aguda 0,006 

 

A análise final dos resultados 
revelou que os factores de risco 
independentes preditivos de mortalidade 
hospitalar foram a valvulopatia prévia 
(p=0,004), a existência de disfunção 
ventricular esquerda à apresentação 
(p=0,006), o tempo de clampagem da 
artéria aorta (p=0,001) e a insuficiência 
renal aguda (p=0,002) e hemorragia 
(p=0,013) pós-cirúrgicas (Quadro VII). 
 
Quadro VII – Análise Multivariada da mortalidade 

hospitalar – MODELO FINAL 
 

Factor Preditor de 
Mortalidade Hospitalar Valor de p 

Género 0,083 
Disfunção Ventricular 

Esquerda 
0,006 

Valvulopatia prévia 0,004 
Tempo de clampagem da 

Aorta 
0,001 

Insuficiência Renal Aguda 0,002 
Hemorragia 0,013 

Sobrevivência 
 

O follow-up foi completado em 
97% dos doentes. A sobrevivência 
global foi de 67,1% ± 4%, 62% ± 4%, 
59% ± 4%, 50,3 ± 5%, 50,3 ± 5% aos 1, 
3, 5, 10 e 14 anos respectivamente., 
sendo o tempo médio de sobrevivência 
de 8,29±0,64 anos (Figura 1). 

 
Figura 1 – curva de sobrevivência de Kaplan-Meier 

(incluindo a mortalidade hospitalar) 
 

 
 
Os valores de sobrevivência dos 

doentes que foram submetidos a 
terapêutica cirúrgica com sucesso e 
tiveram alta hospitalar são de 98,8%, 
90,2%, 88,6%, 76,9% e 73,2% aos 1, 3, 
5, 10 e 14 anos (Figura 2). 

 
  

Figura 2 – curva de sobrevivência de Kaplan-Meier 
(excluindo a mortalidade hospitalar) 
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A análise de regressão de Cox 
revelou que a presença de valvulopatia 
prévia (p= 0,003), a presença de 
disfunção ventricular esquerda (p= 
0,001) e o desenvolvimento de 
insuficiência renal aguda no pós-
operatório (p< 0,001) eram preditores 
estatisticamente significativos da 
mortalidade global (Quadro VIII).  
 

Quadro VIII – Regressão de COX 
 

Factor Preditor de 
Mortalidade Global Valor de p 

Valvulopatia prévia 0,003 
Disfunção Ventricular 

Esquerda 
0,001 

Insuficiência Renal Aguda < 0,001 
 

 
DISCUSSÃO 
 

A DAA é o evento catastrófico 
mais comum que afecta a artéria 
aorta(6). Apesar de apresentar uma 
incidência relativamente baixa (menos 
de 1% das cirurgias cardíacas realizadas 
no período de tempo em estudo), tem 
um impacto devastador pois surge de 
forma inesperada, atingindo geralmente 
elementos activos da população, com 
uma idade média de 57 anos, 
frequentemente do sexo masculino. O 
factor de risco cardiovascular mais 
constante é a presença de hipertensão 
arterial, que numa elevada percentagem 
de casos o doente desconhece ou trata 
de forma inadequada. Menos 
frequentemente está associada a 
valvulopatia ou a cirurgia cardíaca 
prévias ou a doenças do tecido 
conjuntivo. 

Devido ao carácter progressivo, 
com rápido atingimento de toda a 
circulação, incluindo territórios 
especializados como as artérias 
coronárias, carótidas, renais e 
mesentéricas, e dada a impossibilidade 
de substituição de toda a aorta afectada 
no tempo da cirurgia inicial, a 
mortalidade operatória permanece alta. 

Apesar de todos os avanços recentes a 
nível de diagnóstico e de terapêutica, 
nesta série consecutiva de casos, que 
compreende 14 anos, a mortalidade 
hospitalar foi de 30,9%. Esta elevada 
mortalidade é semelhante à mortalidade 
de 26,6% publicada no IRAD(21). 

De acordo com os dados mais 
recentes do IRAD, os factores 
independentes de mortalidade hospitalar 
são a idade avançada, hipotensão / 
choque / tamponamento, cirurgia prévia 
da válvula aórtica, isquemia renal, 
mesentérica e miocárdica pré-cirúrgicas, 
disfunção ventricular direita, 
substituição parcial do arco e cirurgia 
coronária concomitante(20,21). No nosso 
estudo, os factores independentes 
preditores de mortalidade hospitalar 
foram a valvulopatia prévia (p=0,004), a 
existência de disfunção ventricular 
esquerda (p=0,006), o tempo de 
clampagem da artéria aorta (p=0,001) e 
a insuficiência renal aguda (p=0,002) e 
a hemorragia (p=0,013) pós-cirúrgicas. 
As diferenças aparentes entre os 
factores de risco encontrados entre os 
dois trabalhos podem ser explicadas por 
diferentes características das populações 
em estudo e diferente metodologia na 
colheita de dados. Neste estudo, a 
presença de anomalia valvular prévia, 
nomeadamente a bicuspidia aórtica ou 
estenose aórtica, a presença de 
disfunção ventricular esquerda e um 
tempo de clampagem aórtico mais 
longo, relacionam-se com a 
complexidade da reparação. Houve um 
maior risco de sangramento e um maior 
tempo de isquemia com consequente 
disfunção cardíaca no pós-operatório, 
que são factores preditores de aumento 
da mortalidade hospitalar. Por outro 
lado, o facto da presença de 
complicações pós-operatórias como a 
insuficiência renal ou a hemorragia, 
obrigando a revisão da hemostase, 
aumentarem a mortalidade hospitalar de 
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forma independente, é facilmente 
interpretável neste contexto.   

Factores de risco expectáveis de 
mortalidade como o derrame 
pericárdico, tamponamento, hipotensão 
/ choque e alterações neurológicas não 
tiveram associação significativa. Na 
análise da mortalidade hospitalar é 
ainda de referir que, apesar de 17% dos 
doentes terem sido submetidos a 
substituição do arco aórtico e 9% a 
cirurgia coronária concomitante, estes 
procedimentos associados não se 
relacionaram de forma independente 
com a mortalidade hospitalar. 
Particularmente em relação à 
substituição do arco aórtico, o facto de 
entre nós ser complementada com uma 
protecção cerebral exigente, 
nomeadamente através de perfusão 
retrógrada a baixa temperatura ou 
perfusão anterógrada quando a cirurgia 
é mais demorada, podem ter atenuado o 
habitual e frequente impacto negativo 
na mortalidade hospitalar desta 
necessidade cirúrgica acrescida. 

A sobrevivência global a médio 
e longo prazo foi de 67,1% ± 4%, 62% 
± 4%, 59% ± 4%, 50,3 ± 5% e 
igualmente 50,3 ± 5% aos 1, 3, 5, 10 e 
14 anos respectivamente, sendo o tempo 
médio de sobrevivência de 8,29 ± 0,64 
anos. Os dados publicados sobre 
sobrevivência a médio prazo variam de 
estudo para estudo e não são 
comparáveis(8,14,20,21). No entanto, 
verificamos a presença de mortalidade 
adicional nestes doentes que se mantém 
ao longo do tempo de seguimento, de 
tal modo que nos primeiros 5 anos após 
a cirurgia existe uma mortalidade 
adicional de 11%, que se estende aos 
20% aos 10 anos - de 30% na alta até 
41% aos 5 anos e 50% aos 10 anos. As 
mortes no seguimento tiveram múltiplas 
causas como cardíaca, vascular cerebral 
e neoplásica mas dada a recusa de 

autópsia, a causa de morte foi 
desconhecida na maioria dos casos. 

No grupo de doentes submetidos 
a terapêutica cirúrgica com sucesso, a 
sobrevivência a médio e longo prazo foi 
de 98,8%, 90,2%, 88,6%, 76,9% e 
73,2% aos 1, 3, 5, 10 e 14 anos 
respectivamente. O IRAD revela 
resultados semelhantes para os doentes 
operados com sucesso, com 
sobrevivência a 1 e 3 anos de 96,1% ± 
2,4% e 90,5% ± 4,9%(19,20,21) 
respectivamente. De igual modo, o 
estudo de Aalberts JJJ et al(8) revela 
uma sobrevivência aos 3 anos de 88,3% 
± 4,7%. Em contraste, com a elevada 
mortalidade hospitalar, a sobrevivência 
a curto prazo destes doentes que são 
operados com sucesso é 
surpreendentemente boa. No entanto, à 
medida que o tempo de seguimento 
aumenta este bom resultado inicial 
desvanece-se e a sobrevivência diminui, 
atingindo 76,9% aos 10 anos e 73,2% 
aos 14 anos devido à mortalidade 
relacionada com a patência do falso 
lúmen, formação de aneurismas e 
prsença de co-morbilidades associadas.   

Assim constata-se que 10 anos 
após um diagnóstico adequado de DAA, 
apenas um em cada dois doentes está 
vivo e que após cirurgia com sucesso 
essa probabilidade aumenta para três em 
cada quatro, tornando o prognóstico a 
médio-longo prazo razoável tendo em 
conta a gravidade da doença. 

Durante o seguimento, 
verificámos que dos 87 sobreviventes, 
20 foram reoperados durante o período 
de seguimento; destes, 13 necessitaram 
de reintervenção cardíaca por 
insuficiência aórtica (n=6) ou 
desenvolvimento de falso aneurisma de 
local da aorta não intervencionado 
(n=7), dos quais dois doentes morreram 
na reoperação. Esta incidência de 
reoperações durante o seguimento é 
referida também por outros, enfatizando 



 

 11

a necessidade do seguimento regular 
dos sobreviventes através de exames de 
imagem não-invasivos, visando 
diagnosticar insuficiência aórtica de 
novo ou agravada e/ou formação de 
aneurismas distais.     

Dado o seu carácter abrupto e 
prognóstico insatisfatório, o 
reconhecimento precoce dos factores de 
risco e respectivo controlo são 
essenciais para diminuir a incidência 
desta patologia. Assim, o diagnóstico e 
tratamento da hipertensão arterial, pelo 
baixo custo e elevada efectividade deve 
ser destacada. Também de referir o 
diagnóstico precoce de dilatação da 
aorta ascendente sobretudo quando 
associada a doenças do tecido 
conjuntivo ou anomalias valvulares, 
referenciando os doentes para 
substituição electiva da aorta com ou 
sem cirurgia valvular associada que no 
nosso hospital não apresentam 
mortalidade operatória. Por último não 
podemos deixar de enfatizar que o 
controlo das portas de entrada no falso 
lúmen durante a cirurgia inicial, 
nomeadamente através da substituição 
parcial ou total do arco aórtico, entre 
nós não apresenta mortalidade 
aumentada, podendo diminuir a 
necessidade de reoperações durante o 
seguimento e podendo levar a uma 
melhoria do prognóstico. Nunca é 
demais referir a importância do rápido 
diagnóstico e o emergente 
estabelecimento de terapêutica 
cirúrgica. 

 
CONCLUSÃO 

 
A Dissecção Aguda da Aorta é 

um evento trágico associado a uma 
elevada taxa de mortalidade mesmo nos 
países mais industrializados. Apesar de 
toda a experiência e tecnologia médicas 
disponíveis em centros de referência, 
cerca de 1 em cada 3 a 4 doentes morre 

no hospital, mesmo com um diagnóstico 
correcto e disponibilidade imediata de 
tratamento cirúrgico. Após cirurgia com 
êxito, o prognóstico a longo prazo é 
razoável. A medida de prevenção mais 
importante é o controlo da HTA. 
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