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Sendo constante a transformação 
dos conhecimentos na Medicina em 
geral e na Cirurgia em particular, é 
imprescindível a todos os cirurgiões 
a constante revisão e atualização. 
Só assim o cirurgião poderá manter 
ao mais alto nível o tratamento 
oferecido aos doentes que a ele 
recorrem, obtendo os melhores 
resultados com os menores custos. 
A “Veias & Artérias” tem o 
objectivo de divulgar novos estudos, 
ao mesmo tempo que pretende 
manter a permanente revisão dos 
conhecimentos adquiridos. 
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Fala o Editor: 

Dr. Carlos E. 
Costa Almeida 

A Newsletter do Capítulo de Cirurgia 
Vascular da SPC foi criada pelo 
Senhor Professor Doutor Costa 
Almeida, com o objectivo de 
estimular o interesse dos cirurgiões 
por esta patologia, melhorar a sua 
formação e dinamizar a interação 
com todas as especialidades. 
A nova newsletter, denominada 
“Veias & Artérias”, agora da 
responsabilidade do Sr. Dr. Carlos 
Eduardo Costa Almeida mantém o 
mesmo objectivo, sendo distribuída 
periodicamente a todos os membros 
do Capítulo. 

Aspectos Práticos do 
Tratamento e Prevenção do 
Tromboembolismo Venoso 

Curso Pré-Congresso do Capítulo de Cirurgia 

Vascular da Sociedade Portuguesa de Cirurgia 

XXXVII Congresso Nacional de Cirurgia 

Figueira da Foz, 16 de Março de 2017 

Hotel Eurostars Oasis Plaza 

Veias & Artérias 

http://www.spcir.com/congresso/ 
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Artigos e Opiniões 

Sugestão de leitura: 

Tromboembolismo Venoso na Guerra 
(comentário/resumo por CE Costa Almeida) 

“How varied was our experience of the battlefield and how 
fertile the blood of warriors in rearing good surgeons” 

 

Thomas Clifford Allbutt (1836-1925) 
 
É com esta frase que Mathew J. Martin, cirurgião do Madigan 
Army Medical Center, inicia o seu comentário intitulado 
“Venous thromboembolism after combat amputations: a war 
we must fight and win”, publicado em 2016 no The American 
Journal of Surgery. http://dx.doi.org/10.1016/j.amjsurg.2016.01.033 

 
De facto, exemplos de importantes avanços na cirurgia 
decorridos de guerras não faltam. O simples dreno torácico 
colocado após trauma teve o seu início após a Guerra do 
Vietname. A actuação cirúrgica após trauma severo baseada no 
“controlo da hemorragia”, no “controlo da contaminação” e no 
“não fazer mais mal”, princípios básicos do Damage Control, 
popularizou-se na Guerra do Iraque. Também o 
tromboembolismo venoso (TEV) parece estar a sofrer influências 
dos cenários de combate. É neste ponto que assenta o artigo 
referido, e que merece o meu breve comentário/resumo. 
 
Mathew J. Martin apresenta o ambiente de guerra com factores 
de risco acrescidos para o TEV. Primeiro, o mecanismo único de 
lesão e a extrema gravidade da mesma. Segundo, o “dispositivo 
explosivo improvisado” provoca lesões graves multissistemas 
com amputações múltiplas, trauma massivo da pélvis, lesões da 
coluna e medulares... Terceiro, a necessidade de intervenções 
cirúrgicas repetidas, longo período de imobilização e transporte  
de doentes a longa distancia, e interrupção da profilaxia. 
 

Seguidamente o autor comenta um estudo prospectivo sobre 
eventos tromboembólicos em 366 doentes feridos em combate, 
de 2009 a 2011, no Iraque e Afeganistão. Os números são 
impressionantes e interessantes: 
• 28% de eventos de TEV (12% TVP; 12% EP; 4% ambos) 
• 87% dos doentes tinham quimioprofilaxia para TEV 
• 75% dos casos de EP não tinham TVP 
 

Os factores de risco encontrados e associados com o aumento do 
TEV são (1) necessidade de transfusão de sangue e plasma, (2) 
amputações proximais, (3) amputações múltiplas. De facto é 
importante perceber que a amputação está associada a um risco 
significativamente maior de TEV comparando com a fractura, 
que o risco de 5% de TEV após amputação unilateral sobe para 
30% após amputação bilateral, e que esta acarreta um risco até 
6x’s mais de EP. 
 
Estes dados levam Mathew J. Martin a tirar três conclusões: 

1. re-examinar os mecanismos subjacentes e a sequência 
local de eventos que levam à TVP 

2. procurar melhores métodos de profilaxia mecânica e 
química do TEV 

3. estudar a TVP e a EP como processos distintos e 
separados, com factores de risco distintos que 
provavelmente necessitaram de abordagens profiláticas 
diferentes 

 
São conclusões provocadoras da actual leges artis, mas que nos 
fazem pensar e repensar. O que os dados mostraram foi que 
apesar da grande maioria dos doentes fazer quimioprofilaxia o 
TEV ocorreu, e que 75% dos casos de EP não tinham TVP 
associada. Será verdade a sequência TVP – embolização – EP? 

Cirurgia em 
Imagens 

2. Rubor isquémico 

https://youtu.be/PCA_gf30v-M 

Joseph A Caprini. Thrombosis risk 
assessment as a guide to quality 
patient care. Dis Mon 2005; 51: 70-78. 

Link: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/articles/27671459/ 

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15900257 

H Yin et al. Prospective randomized 
study of ultrasound-guided foam 
sclerotherapy combined with great 
saphenous high ligation in the 
treatment of severe lower extremity 
varicosis. Ann Vasc Surg 2016; 
article in press 

Video: CE Costa Almeida 
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Abstract

Introduction: Subfascial Endoscopic Perforator Surgery (SEPS) is a minimally invasive technique to treat
incompetent perforating veins. Incompetent perforators are implicated in venous ulcer and in varicose veins
recurrence. Complete closure of all perforating veins is the only predictor of ulcer healing. Analysis of our results is
the objective of this study.

Methods: Fifty (50) patients with incompetent perforating veins were submitted to unilateral SEPS. Class CEAP
C2-C6 patients were included. Ulcer-healing rate, ulcer recurrence rate, and complications rate were analysed.

Results: CEAP distribution was: C1–0; C2–5; C3–20; C4–11; C5–2; C6–12. An ulcer-healing rate of 92% (11/12)
was found at 6 months, with an average of 2.5 months until complete cicatrisation. Only one patient suffered an
ulcer recurrence (9%). Complications occurred in 4 patients (8%), including 2 cases of surgical site infection (4%).

Discussion: SEPS has a better ulcer-healing rate than other perforator ablation techniques. Our data match
other studies data. The inclusion of patients submitted to SEPS plus GSV stripping and patients submitted only to
SEPS can bring some doubts about the role of SEPS in ulcer healing. However from the patients treated only with
SEPS, most of them had already been submitted to GSV removal in the past, and were now treated because of
venous ulcer development and varicose veins recurrence.

Conclusion: These data support the importance of SEPS in perforating veins treatment and the hemodynamic
role of perforators in venous ulcer development and varicose veins recurrence.

Keywords: Perforating veins; SEPS; Varicose veins recurrence;
Venous hypertension; Venous ulcer

Introduction
Subfascial Endoscopic Perforator Surgery (SEPS) is a minimally

invasive technique to treat incompetent perforating veins of lower
limbs. Because incompetent perforators raise venous hypertension,
they are implicated in venous ulcer and in varicose veins recurrence
[1-3].

Although complete closure of all perforating veins is the only
predictor of ulcer healing [1], some controversy exists about in which
cases that treatment should be offered to patients. According to both
the Society for Vascular Surgery and the American Venous Forum
guidelines, there is indication to treat incompetent perforating veins in
CEAP class C3-C6 (GRADE 2B), and they also recommend against the
treatment of incompetent perforating veins in CEAP class C2 (GRADE
1B) [4]. However some authors recommend treating incompetent
perforators in CEAP class C2 in the presence of varicose veins
recurrence [5,6].

Perforating veins incompetence is defined by retrograde (outward)
flow lasting longer than 0.5 seconds or perforator with a diameter ≥ 3.5
mm [4]. Between 1992 and 2008 SEPS became the technique of choice
for perforators’ ablation [4]. Since the emergence of ultrasound-guided

percutaneous ablation techniques (thermal and chemical), which are
attractive to doctors and patients, transformation is occurring in the
treatment of perforators. However analysis of results from
Percutaneous Ablation of Perforators (PAP), are showing that these
new techniques may not have the same efficacy as SEPS according to
ulcer healing and ulcer recurrence rates. Additionally duplex
ultrasound will miss a mean of 2-3 incompetent perforators in one leg
[2], meaning that these perforators will be left untreated when using
percutaneous ablation techniques. With SEPS all perforators are found
with the endoscope and all of them will be treated, being an advantage
of this minimally invasive surgical technique.

Although there are no RCT in the literature comparing techniques,
there are several reports talking about results for each one. Rhodes and
Gloviczki report a mean ulcer-healing rate of 90% and a mean
recurrence rate of 11% for SEPS [6]. Papers from Kiguchi [1] and
Masuda [7] report an ulcer-healing rate of 59% to 67.6% and a
recurrence of 32.4% for ultrasound-guided sclerotherapy. For
Radiofrequency (RF) and Endovascular Laser Ablation (EVLA)
techniques there are no studies in the literature reporting ulcer healing
and ulcer recurrence rates.

The objective of this paper is to share with medical community our
results and experience using SEPS to treat incompetent perforating
veins of lower limbs, focusing ulcer-healing and recurrence rates.

Journal of Vascular Medicine &
Surgery Almeida, J Vasc Med Surg 2015, 3:5

http://dx.doi.org/10.4172/2329-6925.1000221

Research Article Open Access

J Vasc Med Surg
ISSN:2329-6925 JVMS, an open access journal

Volume 3 • Issue 5 • 1000221
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A cirurgia de varizes tem evoluído ao longo dos anos com novas 
técnicas minimamente invasivas a mostrarem resultados semelhantes 
ao tratamento convencional. 

As veias perfurantes insuficientes dos membros inferiores estão 
implicadas na génese da úlcera venosa e são uma causa de recidiva de 
varizes. Apenas a completa oclusão dessas veias mostrou ter impacto 
positivo na cicatrização da úlcera venosa. 

A laqueação subfascial endoscópica de perfurantes é uma técnica 
minimamente invasiva, fácil de executar, que permite identificar e 
tratar todas as perfurantes mediais e posteriores da perna. 
Inclusivamente, parece encontrar em média mais 2-3 perfurantes por 
perna comparativamente ao ecodoppler venoso pré-operatório, o que é 
uma vantagem significativa. 

O Dr. Carlos E. Costa Almeida do Serviço de Cirurgia C do CHUC-
CHC (Covões), analisou e publicou os resultados dos primeiros 50 
doentes por ele tratados por SEPS. 92% foi a taxa de cicatrização, com 
recidiva de 9%. 

Link: http://dx.doi.org/10.4172/2329-6925.1000221 

Publicações: 

Journal of Vascular Medicine & 
Surgery 

Cursos, Reuniões e 
Congressos: 

Link: http://carloscostaalmeida.wixsite.com/surgicalthoughts 

“A blog about 
surgery” 
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Esta secção foi criada especialmente para si, o leitor. 
Está reservada para transmitir aos restantes leitores a 
sua opinião sobre os mais diversos temas, sejam eles: 

• noticias cirúrgicas 

• artigos recentes ou menos recentes que ache de 
interesse relevante comentar 

• opinião sobre reuniões passadas 

• sugestões sobre próximas reuniões 

• críticas / revisões de notícias publicadas na 
“Veias & Artérias” 

Data limite de envio de opiniões a publicar: último dia do segundo mês do 
trimestre a que corresponde a última newsletter publicada 

Tem a palavra ... 

As secções “Cirurgia em Imagens” e “Publicações” da Veias & Artérias estão abertas a sugestões de publicação.   

Na “Cirurgia em Imagens” são publicadas imagens interessantes relacionados com patologia vascular. Qualquer leitor pode (e deve) 
participar enviando fotografia da sua autoria e respectiva legenda (máximo 4-5 palavras) que ache interessante e mereça ser partilhada. 
Quanto à secção “Publicações” são publicitados artigos recentemente publicados, com interesse para a comunidade cirúrgica, dando 

preferência a publicações de autores nacionais e pertencentes ao Capítulo de Cirurgia Vascular da SPC. 

Data limite para envio: último dia do segundo mês do trimestre a que corresponde a última newsletter publicada 

Nome do leitor 
Email do leitor 
Assunto: publicação na secção ... 
Ficheiros anexos 

Carlos Eduardo Costa Almeida 
carloscostaalmeida@yahoo.com 

Tem a Palavra 


