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“O cirurgião pode ter um hobby 
mas tem de saber fazer tudo.”  

Prof. Dr. Martin Walz 
 

Esta ideia tem marcado a minha 
visão do que um cirurgião deve ser. 
Mas nem só os conhecimentos 
médicos e cirúrgicos adquiridos em 
diferentes áreas da medicina 
poderão ser úteis a um cirurgião 
geral. As actividades da vida diária 
podem eventualmente ser úteis na 
sua vida profissional. Quando 
menos espera, aquela aprendizagem 
que lhe pareceu inútil torna-se 
crucial.  
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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. Sabe quem é? 

Qual a sua importância? 
Descubra na página seguinte... 

Estava destinado a ser pugilista mas a “vida” tinha-lhe 

reservado outro futuro. 

 É responsável por “ter” salvo a vida e os membros de 

mais de 15 milhões de doentes. 

Veias & Artérias 
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Artigos e Opiniões 

Sugestão de leitura: 

Personalidade Médica de Grande Importância 
 

Thomas Fogarty, MD 
 

O porquê da sua importância 

O tratamento da patologia vascular sofreu grande impulso 
durante os períodos de guerra. Segunda Grande Guerra, 
Guerra da Coreia, Guerra do Vietname, são exemplos de 
eventos negros da história do Homem que trouxeram avanços 
importantes no tratamento destas doenças. No Curso do 
Capítulo de Cirurgia Vascular do último Congresso Nacional 
de Cirurgia, o aparecimento da heparina foi apresentado como 
crucial na cirurgia vascular, permitindo o sucesso de 
anastomoses vasculares que até então falhavam.  
 
Mas outra invenção teve impacto imenso na cirurgia vascular. 
Não na realização de anastomoses, mas no tratamento de 
tromboses e embolias. A 25 de Fevereiro de 1934, nascia em 
Cincinatti, Ohio, EUA, Thomas J. Fogarty. Como tinha más 
notas, Fogarty parecia estar destinado a ter carreia de 
pugilista. No entanto a “vida” não tinha para ele esses 
planos... Em 1940, e para ajudar a família, começou a 
trabalhar no “Good Samaritan Hospital”, primeiro a lavar 
equipamentos médicos, e mais tarde promovido a “scrub 
technician”, instrumentista nos dias que correm. Andava no 
liceu por esta altura... Aos 17 anos percebeu que queria ser 
médico, talvez impulsionado por ter partido o nariz num 
combate de boxe. A carreira de pugilista chegava ao fim. 
 
Ingressou na “Xavier University” em Cincinatti (em teste 
devido às más notas), apoiado financeiramente pelo Dr. Jack 
Cranley, proeminente cirurgião vascular da altura, de quem 
Fogarty era instrumentista. Em 1956 terminou um bacharelato 
em biologia, e iniciou o curso de Medicina na “University of 
Cincinatti School of Medicine”. O mundo iria mudar... 
Durante os anos em que trabalhou no “Good Samaritan 
Hospital” Fogarty percebeu a elevada taxa de complicações e 
morte dos procedimentos de trombectomia e embolectomia. 
Apenas 40-50% tinham sucesso. O procedimento demorava 
horas, e os coágulos removidos com pinças após extensa 
abertura dos vasos. Algo tinha de ser feito... A ideia? Reduzir 
ao máximo as incisões longas e arriscadas. Ainda antes de 
terminar o curso de medicina, Fogarty usou um cateter 
urinário e, usando técnicas de pesca que havia aprendido em 
criança, cozeu um pequeno balão feito de uma parte de uma 
luva de látex ao referido cateter. Testou-o em tubos de vidro 
cheios de “Jell-o”. Após diversos testes, Thomas J. Fogarty 
fazia o primeiro dispositivo cirúrgico minimamente invasivo 
em 1960, ainda antes de terminar a licenciatura. Em 1961 era 
usado pela primeira vez em humanos. 
 
No entanto, nenhuma empresa aceitava fabricar o cateter, e 
entre 1961 e 1962 Fogarty fabricou ele mesmo diversos 
cateteres para uso próprio e de outros colegas cirurgiões. 
Enquanto Fogarty fazia o seu internato de Cirurgia, o Dr. Al 
Starr, director da unidade cardiotorácica da “University of 
Oregon”, usou um dos cateteres de Fogarty. Contente com o 
sucesso, Dr. Al Starr deu a conhecer o dispositivo ao 
engenheiro electrotécnico Lowell Edwards.  
 
Em 1969 Fogarty patenteava o cateter de embolectomia, e a 
“Edward Life Sciences” passava a produzir o CATÉTER DE 
FOGARTY. Ainda hoje os produz... 

Cirurgia em 
Imagens 

6. Úlcera isquémia 
(Isquémia grau IV que tinha 

exposição óssea e tendinosa. Foi 
submetido a revascularização) 

Manley NR, Magnotti LJ, Fabian TC, et 
al. Impact of venorraphy and vein 
ligation in isolated lower-extremity 
venous injuries on venous 
thromboembolism and edema. J Trauma 
Acute Care Surg. 2018; 84(2): 325-329.  

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26993874 

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29370050 

Williams TK, Clouse HD. Current 
concepts in repair of extremity venous 
injury. J Vasc Surg Venous Lymphat 
Disord. 2016; 4(2): 238-247. 

Fotos: CE Costa Almeida 

Após bypass femoropopliteo 
(Agosto 2017) 

Penso semanal com Cronocol® 
(7 meses depois) 
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Diabetic Limb Salvage 

Washington DC, EUA 

5-7 Abril 2018 

 

 

Workshop de Diabetologia 
da Região Centro 

Hotel D. Inês 

Coimbra 

11 Maio 2018 

 

 

Vascular Annual Meeting 
2018 

Hynes Convention Center 

Boston’s Back Bay, EUA 

21-23 Junho 2018 

 

 

European Venous Forum 
19th Annual Meeting 

Royal Olympic Hotel 

Atenas, Grécia 

28-30 Junho 2018 

 

 

European Society For 
Vascular Surgery 32nd 
Annual Meeting 

Palau de Congressos 

Valência, Espanha 

25-28 Setembro 2018 

 

As técnicas endovasculares têm ganho terreno na Cirurgia Vascular. 
Por serem minimamente invasivas, pela fácil reprodutibilidade, e pela 
menor morbilidade, as técnicas endovasculares substituíram a cirurgia 
em determinados doentes. 

No trauma vascular o uso dessas técnicas não está tão disseminado e 
estudado como na patologia aterosclerótica. De facto, poucos são os 
relatos. Em 2012, a revista Injury publicou uma revisão de 160 doentes 
com trauma arterial axilo-subclavio tratado por técnica endovascular 
nos Estados Unidos. As lesões tinham ocorrido após traumatismo 
penetrante (56,3%), fechado (21,3%), iatrogénico por cateter (21,8%), e 
cirúrgico (0,6%). Não só foram tratados o clássico pseudoaneurisma e 
a fistula AV, como também a secção, a perfuração, e a disseção.  

A colocação do stent teve sucesso imediato em 96,8%, impressionante, 
penso eu. A permeabilidade arterial aos 70 meses de seguimento 
baixou para  84,4%, e nenhum caso de mortalidade foi registado. 

Joseph DuBose et al. referem que os resultados iniciais são 
verdadeiramente promissores, no entanto, ainda muito pouco se sabe 
dos resultados a longo prazo. Mais estudos serão necessários antes de 
colocar a cirurgia de lado... 

Link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22921384 

Publicações: 

Injury 

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 


