
Thiago Loureiro Mendes1; Yasmin de Rezende Beiriz1; Fernanda Saliba Bariani1;Carolina Fernanda Budoia Maciel2; José Marcelo Corassa3; Brenno
Augusto Seabra de Mello Netto1,3,4.

1 - Discente da Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória – EMESCAM.

2 - Discente do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – UNICEPLAC.

3 - Hospital Santa Paula, Vitória/ES, Brasil – Cirurgia Vascular.

4 - Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória – Cirurgia Vascular.

Correspondência para: thiagoloureiromendes@hotmail.com

A Síndrome da Veia Cava Superior (SVCS) se caracteriza por uma condição incomum, geralmente ocorrendo na presença de

doenças malignas, particularmente carcinomas broncogênicos, linfomas e tumores metastáticos, e com intensidade de

manifestações de acordo com o grau de oclusão ou estenose da veia cava e do desenvolvimento de circulação colateral. A

morbi-mortalidade associadas às obstruções malignas da veia cava superior e inferior pode ter melhora significativa com o

tratamento endovascular de pacientes selecionados.
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INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

RELATO DE CASO

REFERÊNCIAS
O caso evoluiu bem. As condutas realizadas promoveram a

resolubilidade do caso que cursou sem grandes

complicações, demonstrando a importância de uma

conduta rápida e efetiva.

Homem de 65 anos, branco, hipertenso, sedentário e ex-tabagista. Foi atendido em serviço de urgência, com queixa de

edema cervical e de membro superior direito, além de pletora facial, característicos da SVCS. Trata-se de um paciente que foi

submetido a gastrectomia total e linfadenectomia por neoplasia gástrica há 6 anos. Devido a uma recidiva tumoral, foi

realizada hepatectomia parcial após 3 anos. Há 5 anos foi submetido a uma cirurgia para implante de cateter port-a-cath,

que se encontra até hoje, para possibilitar tratamento quimioterápico. Na admissão, o paciente foi submetido à

angiotomografia cervical e de tórax, na qual foi constatada trombose da veia cava superior e do segmento intratorácico da

veia subclávia bilateral, com circulação colateral na região torácica. Além disso, observou-se linfonodos calcificados na região

paratraqueal superior direita, bem como faixas parenquimatosas fibroatelectásicas nos lobos pulmonares inferiores com

bronquiectasias de tração no segmento basal posterior/antero-lateral do pulmão esquerdo. Na abordagem cirúrgica, optou-

se pelo tratamento endovascular, com trombectomia mecânica de veias subclavias e cava superior através do cateter Indigo

seguida de fibrinólise durante 24h (alteplase), quando foi realizado exames de controle e observado estenose na transição da

veia cava superior para com o átrio. O local de estenose foi balonado com balão ATLAS, com melhora parcial da estenose. O

paciente recebeu alta no segundo dia de pós-operatório e se encontra em acompanhamento clínico com o serviço de

Cirurgia Vascular do hospital.
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SUPERIOR: RELATO DE CASO.


