
 
 

 

Cirurgia Vascular  

Carteira de Serviços 

 
 

Atividade Assistencial 

Realizada no Centro 

Clínico de Lisboa (CCL) 

 Consulta   Angiologia 

 Cirurgia Vascular 

 ECDT`S 

 Eco Doppler Carotídeo 

 Eco Doppler Circulação Arterial dos membros 

 Eco Doppler Circulação Venosa dos membros 

 Eco Doppler Circulação Visceral Abdominal 

 Procedimentos  Escleroterapia ambulatória de varizes 

Atividade Cirúrgica 

realizada no Hospital 

 Cirurgia Arterial 

 Aorto-Femoral ou aorto-popliteo unilateral 

 Aorto-femoropopliteo unilateral 

 Aorto-ilíaco unilateral 

 Aorto-iliofemoral bilateral 

 Axilo-femoral unilateral 

 Artéria do membro superior 

 Artéria do membro superior bilateral, em 

combinação com a aorta 

 Artéria do membro superior bilateral, sem 

desobstrução aórtica, via abdominal 

 Artéria do membro superior bilateral, sem 

desobstrução aórtica, via inguinal - anéis 

 Artéria maxilar interna na fossa pterigopalatina 

 Carótidas via cervical 

 Carótidas, exploração simples 

 Fístula artério-venosa no cotovelo 

 Fístula artério-venosa no punho 

 Outras artérias dos membros 

 Artérias do pescoço 

 Ramos viscerais da aortas| desobstrução arterial 

 Ramos viscerais da aorta| tratamento cirúrgico de 

aneurismas 

 Troncos supra-aórticos, carótida e TABC 

 Revascularização de um ramo visceral da aorta 

 Ilio-femoral via extra anatómica 

 Cirurgia poplíteo-distal 

 Subclávio-subclávio ou axilar 

 Cirurgia Venosa  Veias do pescoço 

 Veias do tórax 



 
 

 

 Restantes veias do abdómen 

 Veias dos membros – via periférica 

 Excisão da veia safena interna ou externa com ou 

sem laqueação 

 Interrupção da veia cava inferior por laqueação, 

plicatura 

 Laqueação da crossa da veia safena interna ou 

externa + laqueação 

 Laqueação das crossas das veias safena interna e 

externa + laqueação 

 Laqueação de veias do pescoço 

 Laqueação isolada da crossa da veia safena interna 

e externa 

 Laqueação isolada da crossa da veia safena interna 

e externa 

 Laqueação isolada da crossa da veia safena interna 

ou externa 

 Revisão de laqueação de crossa de veia safena 

interna ou externa 

 Outras  Simpaticectomia torácica superior – axilar ou 

transpleural 

 

 
 


