
CIRURXIÁNS  VASCULARES  DE  GALICIA  ACTUALIZAN  COÑECEMENTOS  NO
ÁLVARO CUNQUEIRO

• 14 facultativos asistiron á segunda edición do curso de actualización de
software  para  medicións  en  tratamento  endovascular  do  aneurisma  de
aorta abdominal

• O  sistema  informático  permite  maior  exactitude  na  elección  do  tipo  e
tamaño de endopróteses que se lle coloca ao paciente na aorta danada

• Anualmente o Chuvi realiza 50 intervencións de reparación endovascular
de  aneurisma  de  aorta  abdominal  polo  procedemento  de  inserción  de
endopróteses

Vigo,  31 de  xaneiro  de  2020.-  Cirurxiáns  vasculares  dos  hospitais  galegos
actualizaron  esta  semana  os  seus  coñecementos  nun  curso  que  se  celebrou  no
Hospital Álvaro Cunqueiro e que estivo organizado polo servizo de Cirurxía Vascular do
Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI).

En concreto foron 14 os facultativos que asistiron ao curso que dirixiu o xefe do servizo
de Cirurxía Vascular, José Manuel Encisa de Sá, e que tivo como principal finalidade a
actualización  no  manexo  das  ferramentas  informáticas  que  permiten  unha  maior
precisión e exactitude nas medidas das endopróteses que se colocan en tratamentos
do aneurisma de aorta abdominal.

“Trátase  dun  software  de
medición  que  permite,  ademais
de definir o tamaño máis idóneo
para a prótese que se coloca no
paciente,  realizar  reconstrucións
e simulacións en 3-D de toda a
zona  adxacente  á  lesión  e  dar
unha  maior  información  ao
cirurxián  para  o  momento  de
realizar a intervención”, explica o
xefe  do  servizo  de  Cirurxía
Vascular do CHUVI.

O pasado ano xa se realizou un curso de similares características no Álvaro Cunqueiro,
e  o  éxito  da  experiencia  animou  ao  servizo  do  CHUVI  a  organizar  esta  segunda
edición.

A utilización  deste  software  permite  que  a  reparación  endovascular  do  aneurisma
aórtico abdominal (EVAR) teña unha maior precisión, o que é bo para o resultado da
intervención e, como consecuencia, para o paciente.

“O tratamento endovascular para este tipo de aneurisma realízase no noso servizo
desde hai tempo, pero as novas ferramentas informáticas permiten mellorar as técnicas



ademais, por suposto, de contar no Álvaro Cunqueiro co quirófano híbrido. Todo iso
require un proceso de formación continua para estar ao día destas melloras”, subliña o
doutor Encisa de Sá.

50 procedementos anuais
A reparación endovascular de aneurisma de aorta abdominal é unha cirurxía que se
realiza para reparar la zona danada e evitar que estale a aorta. Un aneurisma é un
ensanche  ou  avultamento  da  aorta.  A  EVAR  consiste  na  inserción  dun  implante
soportado por tubos de metal delgados na zona danada da aorta.

Anualmente, o Chuvi realiza 50 procedementos deste tipo. Na intervención, introdúcese
un  stent (tubo de metal  recuberto  cun material  sintético  de implante)  a  través das
arterias femorais da íngua do paciente ata a aorta cara á área do aneurisma. O stent
ven precargado cun sistema guía, que se utiliza para colocar correctamente o implante.

O cirurxián fai  pequenas puncións na íngua e pasa a guía pola arteria femoral  ata
chegar á aorta. Deste proceso dedúcese que a precisión no momento da intervención é
fundamental  e  para  iso  son  necesarias  as  ferramentas  de  imaxe,  que  achegan
información en todo momento ao cirurxián.


