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APENAS ELIQUIS® ASSOCIA
AMBAS AS VANTAGENS2

Prevenção do AVC/embolismo sistémico
em doentes com FA não valvular

Escolha Eliquis®, o inibidor do fator Xa que
apresentou superioridade na redução do risco de
AVC/embolismo sistémico e do risco de hemorragias
major vs. varfarina em doentes com FA não valvular2

SUPERIORIDADE
na redução da
HEMORRAGIA
MAJOR
vs. varfarina
em doentes com
FA não valvular2

SUPERIORIDADE
na prevenção do

LIQUIS® (apixaban): an oral, direct factor XA inhibitor indicated
the treatment of deep vein thrombosis (DVT) and pulmonary
mbolism (PE), and prevention of recurrent DVT and PE in adults.

AVC/
EMBOLISMO
SISTÉMICO

vs. varfarina
em doentes com
FA não valvular2

ELIQUIS (APIXABANO) Informações essenciais compatíveis com o RCM. Nome do medicamento Eliquis (apixabano) 2,5 mg ou 5 mg comprimidos revestidos por película. Indicações terapêuticas: Prevenção de acontecimentos tromboembólicos venosos (TEV) em doentes adultos que
foram submetidos a artroplastia eletiva da anca ou joelho; Prevenção de acidente vascular cerebral e embolismo sistémico em doentes adultos com fibrilhação auricular não valvular com um ou mais fatores de risco tais como acidente vascular cerebral ou acidente isquémico transitório
prévios; idade ≥ 75 anos; hipertensão; diabetes mellitus; insuficiência cardíaca sintomática (Classe NYHA ≥ II). Tratamento de trombose venosa profunda (TVP) e embolia pulmonar (EP), e prevenção de TVP recorrente e EP em adultos. Posologia e modo de administração: Para prevenção
de TEV após artroplastia eletiva da anca ou joelho a dose recomendada é de 2,5 mg tomada por via oral, duas vezes por dia. A dose inicial deverá ser tomada 12 a 24 horas após a cirurgia. Duração recomendada do tratamento: 32 a 38 dias (artroplastia eletiva da anca) e 10 a 14 dias
(artroplastia eletiva do joelho). Para prevenção de acidente vascular cerebral e embolismo sistémico em doentes com fibrilhação auricular não valvular a dose recomendada é de 5 mg tomada por via oral, duas vezes por dia; nestes doentes com, pelo menos, duas das seguintes características
idade ≥ 80 anos, peso corporal ≤ 60 kg, ou creatinina sérica ≥ 1,5 mg/dl (133 micromol/l) a dose recomendada é de 2,5 mg, duas vezes por dia. A terapia deverá ser continuada a longo prazo. A dose recomendada para o tratamento de TVP aguda e tratamento da EP é 10 mg via oral duas
vezes por dia durante os primeiros 7 dias, seguido de 5 mg via oral duas vezes por dia. Segundo as normas de orientação clínica, a terapêutica de curta duração (pelo menos 3 meses) deve basear-se em fatores de risco transitórios (por exemplo, cirurgia recente, trauma, imobilização). A dose
recomendada de apixabano para a prevenção de TVP recorrente e EP é 2,5 mg via oral duas vezes por dia. Quando a prevenção de TVP recorrente e EP está indicada, deve ser iniciada a dose de 2,5 mg duas vezes por dia, após completar 6 meses de tratamento com apixabano 5 mg duas
vezes por dia ou com outro anticoagulante. A duração da terapêutica completa deve ser individualizada após avaliação cuidadosa do benefício do tratamento em relação ao risco de hemorragia. Se for esquecida uma dose, o doente deverá tomar Eliquis imediatamente e depois continuar
a tomar duas vezes por dia, como anteriormente. A alteração do tratamento de anticoagulantes por via parentérica para Eliquis (e vice versa) pode ser efetuada na dose seguinte programada. Estes fármacos não devem ser administrados em simultâneo. Quando se alterar a terapia a doentes
de antagonistas da vitamina K para Eliquis, interromper varfarina ou outro antagonista da vitamina K e iniciar Eliquis quando o international normalized ratio (INR) for < 2,0. Quando se alterar a terapia a doentes de Eliquis para antagonistas da vitamina K, a administração de Eliquis dever ser
continuada durante pelo menos 2 dias após o início da terapia com antagonistas da vitamina K. Após 2 dias de coadministração de terapia de Eliquis com antagonistas da vitamina K, deve ser obtido um INR antes da dose seguinte programada de Eliquis. A a coadministração da terapia de
Eliquis e antagonistas da vitamina K deve ser continuada até o INR ser ≥ 2,0. Compromisso renal: Não é necessário efetuar ajuste da dose em doentes com compromisso renal ligeiro ou moderado. Em doentes com compromisso renal grave (depuração da creatinina 15-29 ml/min): apixabano
deve ser utilizado com precaução para a prevenção de TEV após artroplastia eletiva da anca ou joelho (TEVp), para o tratamento de TVP, tratamento de EP e prevenção de TVP recorrente e EP (TEVt); para a prevenção de acidente vascular cerebral e embolismo sistémico em doentes com
fibrilhação auricular não valvular, os doentes devem receber a dose mais baixa de apixabano, 2,5 mg, duas vezes por dia. Os doentes com creatinina sérica ≥ 1,5 mg/dl (133 micromol/l) associada com idade ≥ 80 anos ou peso corporal ≤ 60 kg devem também receber a dose mais baixa de
apixabano, 2,5 mg, duas vezes por dia (consultar o RCM completo para informação adicional). Em doentes com depuração de creatinina < 15 ml/min, ou em doentes a realizar diálise, não existe experiência clínica, logo apixabano não é recomendado. Compromisso hepático: Não é
recomendado em doentes com afeção hepática grave. Deve ser utilizado com precaução em doentes com afeção hepática ligeira a moderada (Child Pugh A ou B). Em doentes com afeção hepática ligeira a moderada não é necessário efetuar ajuste da dose. Nos doentes com transaminases
elevadas (alanina aminotransferase (ALT)/ aspartato aminotransferase (AST) > 2 x acima do valor normal) ou bilirrubina total ≥1,5 do valor normal deve ser utilizado com precaução. Antes de iniciar Eliquis devem ser efetuados testes à função hepática. Sexo: Não é necessário efetuar ajuste
da dose. Peso corporal, , idosos: prevenção de TEV após artroplastia eletiva da anca ou joelho e tratamento de TEV: não é necessário efetuar ajuste da dose; prevenção de acidente vascular cerebral e embolismo sistémico em doentes com fibrilhação auricular não valvular: não é necessário
efetuar ajuste da dose, a não ser que existam critérios para redução da dose. Cardioversão (Fibrilhação auricular não valvular): Os doentes podem continuar a tomar apixabano durante a cardioversão. População pediátrica: A segurança e eficácia não foram estabelecidas em crianças e
adolescentes com idade inferior a 18 anos. Modo de administração: Via oral; tomar com água, com ou sem alimentos. Para doentes que sejam incapazes de deglutir o comprimido inteiro, os comprimidos de Eliquis podem ser esmagados e dissolvidos em água, em 5% de dextrose em água,
sumo de maçã ou puré de maçã e administrados imediatamente por via oral (ver RCM completo para informação adicional). Alternativamente, os comprimidos de Eliquis podem ser esmagados e dissolvidos em 60 ml de água ou em 5% de dextrose em água, e administrados imediatamente
através de um tubo nasogástrico (ver RCM completo para informação adicional). Os comprimidos esmagados de Eliquis são estáveis em água, em 5% de dextrose em água, em sumo de maçã, e em puré de maçã até 4 horas. Contraindicações: Hipersensibilidade à substância ativa ou
a qualquer um dos excipientes; hemorragia ativa clinicamente significativa; doença hepática associada a coagulopatia e risco de hemorragia clinicamente relevante; lesão ou condição se considerada um fator de risco para hemorragia major; tratamento com qualquer outro agente
anticoagulante, exceto em caso de circunstâncias específicas de alteração da terapia anticoagulante ou quando a heparina não fraccionada for administrada em doses necessárias para manter um catéter central venoso ou arterial aberto. Efeitos indesejáveis: Hemorragia, contusão, epistaxe
e hematoma foram reações adversas frequentes. Nos estudos de prevenção de TEV, no total, 11% dos doentes tratados com apixabano 2,5 mg duas vezes por dia tiveram reações adversas. A incidência geral de reações adversas relacionadas com hemorragias com apixabano foi de 10%
nos estudos apixabano vs enoxaparina. Nos estudos de fibrilhação auricular não valvular, a incidência geral de reações adversas relacionadas com hemorragias com apixabano foi de 24,3% no estudo apixabano vs varfarina e 9,6% no estudo apixabano vs ácido acetilsalicílico. No estudo
apixabano vs varfarina, a incidência de hemorragia gastrointestinal major definida pelos critérios da ISTH (incluindo gastrointestinal superior, gastrointestinal baixa e hemorragia retal) com o apixabano foi de 0,76 %/ano. A incidência de hemorragia intraocular major definida pelos critérios da
ISTH com o apixabano foi de 0,18 %/ano. Nos estudos de tratamento de TEV, a incidência geral de reações adversas relacionadas com hemorragias com apixabano foi de 15,6% no estudo apixabano vs enoxaparina/varfarina e de 13,3% no estudo apixabano vs placebo (consultar o RCM
completo para informação adicional). Advertências e precauções especiais de utilização/Interações: Vigiar os doentes quanto a sinais de hemorragia. Utilizar com precaução em situações com risco hemorrágico aumentado. A administração deverá ser interrompida se ocorrer hemorragia
grave. Eliquis não requer monitorização da exposição em rotina mas um ensaio anti-FXa quantitativo calibrado pode ser útil em situações excecionais em que o conhecimento da exposição ao apixabano pode ser útil na informação para decisões clínicas. A utilização concomitante com
fármacos antiplaquetários
aumenta
o risco de
hemorragia. Deve-se
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2017 ter precaução em caso de tratamento concomitante com AINEs, incluindo o ácido acetilsalicílico. Após cirurgia não são recomendados outros inibidores da agregação plaquetária concomitantemente com Eliquis; nos doentes
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com fibrilhação auricular e condições que requeiram terapia antiplaquetária em monoterapia ou terapia dupla deve ser feita uma avaliação cuidadosa dos potenciais benefícios versus potenciais
riscos antes de associar esta terapia a Eliquis. A experiência com a utilização de agentes trombolíticos para o tratamento do acidente vascular cerebral em doentes que receberam Eliquis é muito
limitada. O uso de Eliquis não é recomendado em doentes com próteses valvulares cardíacas. Interromper Eliquis pelo menos 48 horas antes da cirurgia eletiva ou dos procedimentos invasivos com
risco de hemorragia moderado ou grave; e pelo menos 24 horas se o risco de hemorragia for baixo. Se a cirurgia e procedimentos invasivos não puderem ser atrasados, ter precaução tendo em
consideração o risco aumentado de hemorragia; reiniciar Eliquis logo que possível desde que a situação clínica permita e tenha sido estabelecida hemostase adequada. A interrupção de
anticoagulantes coloca os doentes em risco aumentado de trombose; evitar omissões e ser houver interrupção, reiniciar logo que possível. Os catéteres intravenosos epidurais ou intratecais têm de
ser removidos, pelo menos, 5 horas antes da primeira dose de Eliquis. O risco também pode ser aumentado pela punção epidural ou espinal, traumática ou repetida. Como acontece com todos os
novos fármacos anticoagulantes, a experiência em caso de bloqueio neuroaxial é limitada, sendo consequentemente recomendada precaução extrema quando se utiliza apixabano em caso de
bloqueio neuroaxial. Eliquis não é recomendado como alternativa à heparina não fracionada em doentes com embolia pulmonar que estejam hemodinamicamente instáveis ou possam ser sujeitos
a trombólise ou embolectomia pulmonar uma vez que a segurança e eficácia do apixabano nestas situações clínicas não foram estabelecidas. A eficácia e segurança de apixabano no tratamento de
TVP, tratamento de EP e prevenção de TVP recorrente e EP (TEVt) em doentes com cancro ativo não foi estabelecido. A coadministração de Eliquis com ácido acetilsalicílico em doentes idosos deve
ser feita com precaução devido ao maior risco potencial de hemorragia. Não é recomendada a utilização nos doentes a receber tratamento sistémico concomitante com inibidores potentes da CYP3A4
e da P-gp. Não é necessário ajuste de dose de apixabano quando administrado concomitantemente com inibidores menos potentes de CYP34A e/ou da P-gp. Em doentes a receber tratamento
sistémico concomitante com indutores potentes de CYP3A4 e P-gp, apixabano deve ser utilizado com precaução para a prevenção de TEV após artroplastia eletiva da anca ou joelho, para prevenção
de acidente vascular cerebral e embolismo sistémico em doentes com fibrilhação auricular não valvular e para prevenção de TVP recorrente e EP. O apixabano não deve ser utilizado para o tratamento
de TVP e de EP em doentes a receber tratamento sistémico concomitante com indutores potentes de CYP3A4 e P-gp. Os testes de coagulação (por exemplo, TP, INR e TTPA) são afetados pelo
mecanismo de ação do apixabano. Eliquis contém lactose. Data de revisão: março de 2016. Medicamento sujeito a receita médica. Medicamento comparticipado pelo Escalão B (69%). Titular da
A.I.M: Bristol-Myers Squibb/Pfizer EEIG, Reino Unido. Nome e morada do representante do titular da A.I.M: Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa, S.A., Ed. Fernão de Magalhães,
Quinta da Fonte, 2774-523 Paço de Arcos. NIPC: 500 048 193. Capital Social: 3.852.839,66€. Para mais informações contactar o representante do titular da A.I.M.
FA = fibrilhação auricular TVP = trombose venosa profunda EP = embolia pulmonar ES = embolismo sistémico
Referências: 1. ELIQUIS® (apixabano) Resumo das Características do Medicamento. Disponível em: http://www.ema.europa.eu.
2. Granger CB et al. N Engl J Med 2011; 365: 981–992.
Data de elaboração: outubro de 2016 Código: EUAPI724 PP-ELI-PRT-0129 432PT16PR12424-01 www.anticoagulacao.pt
Bristol-Myers Squibb, S.A.
Edifício Fernão de Magalhães,
Quinta da Fonte
2774-523 Paço de Arcos
NIPC: 500 048 193
Capital Social € 3.852.839,66

Pfizer Biofarmacêutica, Sociedade
Unipessoal Lda.
Lagoas Park, Edifício 10
2740-271 Porto Salvo
NIPC: 513 300 376
Capital Social € 1.005.000,00
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A CAPA DESTA EDIÇÃO
A maquilhagem “a derreter”...

A imagem da cumplicidade

Fausto Pinto
Diretor do Departamento de Coração
e Vasos do CHLN
Ângelo Nobre, Luís Mendes Pedro e Fausto
Pinto prepa
rando-se para a foto de capa
desta 1.ª edição da Coração e Vasos, no espaço fronteiro a Santa Maria. Entretanto,
com o tempo a passar e o sol a brilhar…

Coração e Vasos
É uma publicação da Just News
cujos conteúdos se inspiram, fundamentalmente, na atividade do Departamento de Coração e Vasos do
CHLN e que envolve, por isso, o Serviço de Cardiologia (Fausto Pinto),
o Serviço de Cirurgia Vascular (Luís
Mendes Pedro) e o Serviço de Cirurgia Cardiotorácica (Ângelo Nobre).
A distribuição desta revista, com 3
números por ano, contempla não
só os profissionais do próprio CHLN
como também é enviada para todos
os serviços congéneres do país. São
igualmente distribuídos exemplares
na rede de CSP da ARSLVT, até porque se pretende que os médicos de
família sejam sensibilizados para
um cada vez melhor diagnóstico e
referenciação dos casos com que se
deparam no âmbito das especialidades abrangidas pelo Departamento
de Coração e Vasos do CHLN.

Fausto Pinto já tinha sucedido a José Fernandes e Fernandes no cargo de diretor da FMUL. “Herdou” agora a Direção do Departamento de Coração e
Vasos. A foto, que testemunha o bom entendimento entre os dois, foi tirada
no fim de semana de dezembro em que o cirurgião vascular celebrou 70 anos.

Luís Mendes Pedro
Assumiu o cargo de diretor
do Serviço de Cirurgia Vascular do CHLN, com a saída
de José Fernandes e Fernandes, no passado dia 12 de dezembro.

Eduardo Infante
de Oliveira

Cardiologista de intervenção do
CHLN e secretário-geral da Associação Portuguesa de Cardiologia de Intervenção, presidiu à 7.ª
Reunião Anual da APIC, em novembro, evento que contou com
a presença do ministro da Saúde
na sessão de encerramento.
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Diretor: José Alberto Soares Assessora da Direção: Cláudia Nogueira Assistente de Direção: Goreti Reis Coordenação Editorial: Sílvia Malheiro Redação: Maria João Garcia, Sílvia Malheiro,
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Congresso Novas
Fronteiras 2017

Fausto Pinto vai receber,
agora em fevereiro, em
Óbidos, o holandês que
lhe sucedeu na presidência
da Sociedade Europeia de
Cardiologia, Jeroen Bax.

geral@justnews.pt
agenda@justnews.pt
Tel. 21 893 80 30
www.justnews.pt

Publicações

Reforçar significativamente o nosso SNS,
ao serviço de quem nos procura
Este é o primeiro número de uma nova Revista que terá como pano
de fundo o Departamento de Coração e Vasos do Centro Hospitalar
Lisboa Norte (CHLN), que inclui os serviços de Cardiologia, de Cirurgia
Vascular e de Cirurgia Cardiotorácica. Representa um inovador modelo
de agregação de serviços com áreas afins, que se complementam com o
objetivo de centrar a sua atividade e capacidade de intervenção destas
três disciplinas médicas no doente, traçando, em conjunto, objetivos e
estratégias na área cardiovascular, possibilitando uma abordagem mais
efetiva e inovadora, baseada na articulação e cooperação.
O funcionamento de um Departamento com estas características, num
hospital universitário, deverá ter como objetivos essenciais:
1) A prática de uma cardiologia clínica e de uma cardiologia de
intervenção modernas, bem como de uma cirurgia cardiotorácica e
vascular do mais elevado nível, num hospital terciário universitário
integrado na rede do Serviço Nacional de Saúde, o que inclui técnicas
diagnósticas invasivas e de intervenção terapêutica cardiovascular
(cateterismo cardíaco/avaliação hemodinâmica, eletrofisiologia e
pacing), técnicas de diagnóstico não invasivas (eletrocardiografia,
ergometria, ecocardiografia em todas as vertentes e outros métodos
imagiológicos, registo de Holter, marcador de eventos, testes de
vasorreatividade, MAPA, etc.), para além das consultas (gerais e
especializadas), cuidados intensivos cardiológicos e prestação da
cardiologia de urgência/emergência.
2) A formação de novos médicos especialistas em cada uma das
respetivas áreas médicas (internato), de médicos subespecialistas
em Cardiologia (eletrofisiologia e pacing, imagiologia cardíaca
avançada, cardiologia de intervenção e intensivistas cardiológicos),
Cirurgia Cardiotorácica e Cirurgia Vascular e ainda de técnicos
cardiopneumologistas e de enfermeiras especializadas.
3) A investigação científica clínica e translacional, em articulação

com o Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa (CCUL),
com a FMUL, com o IMM e ainda com outras instituições
nacionais e internacionais, nas várias áreas e subáreas da Medicina
Cardiovascular. Nesse âmbito, foi criado, em 2012, o Gabinete de Apoio
à Investigação Científica (GAIC), estrutura de apoio fundamental para a
profissionalização da investigação clínica num serviço académico.
4) O ensino médico pré e pós-graduado adequado às exigências atuais,
incluindo a responsabilidade de todo o ensino da Medicina Cardiovascular
dos alunos do Mestrado Integrado em Medicina da FMUL (cerca de
350 alunos por ano), bem como colaboração com outras instituições
universitárias no ensino pré e pós-graduado (Instituto Superior Técnico e
Escola Superior de Tecnologias da Saúde, entre outras).
5) A gestão de um departamento académico por objetivos, apoiado
nas novas tecnologias de informação e comunicação e com fortes
preocupações com a ética, a humanização da prática médica e a
economia da saúde em Ciências Cardiovasculares.
Numa visão integrada de estratégia futura do Departamento de Coração
e Vasos, podemos considerar as seguintes linhas estratégicas:
- A consolidação e estruturação processual e administrativa, levando à
otimização e a uma modernização sempre centrada no doente;
- O reforço de cooperação interdisciplinar e o incremento da
investigação quer a nível clínico, quer de gestão;
- O assumir-se enquanto centro para a inovação no tratamento das
doenças cardiovasculares;
- A consolidação, na qualidade de centro de referência, não só nacional,
mas também internacional.
Esta é a ambição de podermos dar corpo a um Departamento que
reforce significativamente o nosso Serviço Nacional de Saúde, ao
serviço de quem nos procura.
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Estamos perante um projeto inovador
e que sabemos ambicioso
Carlos Neves Martins
Presidente do Conselho de Administração do CHLN

O

Departamento de Coração e Vasos do
Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN)
integra em si os serviços de Cardiologia,
de Cirurgia Vascular e de Cirurgia Cardiotorácica.
É importante recordar que este foi um projeto
iniciado em 2015, em conjunto
com os, na altura, diretores dos
três serviços: o Prof. Doutor
Fausto Pinto, diretor do Serviço de Cardiologia e hoje diretor
do Departamento de Coração e
Vasos), o Prof. Doutor José Fernandes e Fernandes (diretor do
Serviço de Cirurgia Vascular e
primeiro diretor deste Departamento, atualmente jubilado) e o
Prof. Dr. Ângelo Nobre (diretor
do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica). A génese da sua criação pressupôs a oficialização
de ligações, através de protocolos de cooperação
com o Departamento de Coração e Vasos de Maastricht e ainda ligações ao Hospital de Sttutgart,
sobretudo na área da Cirurgia Cardiotorácica.
É Centro de Referência para Cardiopatias Estruturais, Hipertensão Pulmonar e Cardiopatias
Congénitas e reúne, entre os três serviços, áreas
de enorme diferenciação. Destaco aqui a criação
do Centro de Doenças da Aorta (Lisbon Aortic
Centre), vocacionado para o tratamento de casos
mais complexos na patologia da aorta, que definitivamente estreitou os nossos laços internacionais
com Maastricht e que abrange todo o tipo de tratamento, desde a cirurgia aberta à cirurgia vascular.
Mas, para além deste Centro, a fusão de serviços e
sinergias veio permitir a ocorrência de um conjunto de iniciativas e ações integradas que cultivam
e reforçam o espírito de equipa dos profissionais,
contribuindo para o reforço de uma equipa multidisciplinar coesa e duplamente motivada.

Desde o seu início, e de forma global, podemos dar alguns números interessantes de produção do Departamento de Coração e Vasos: em
2015, tratou 4401 doentes, atendeu 53.798 em
consulta e realizou 3355 cirurgias, 817 das quais
em regime de Ambulatório. Na área da Cardio-

A fusão de serviços e sinergias
veio permitir a ocorrência de
um conjunto de iniciativas e
ações integradas que cultivam e
reforçam o espírito de equipa dos
profissionais.
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logia de Intervenção, foram efetuados 4309 atos
diagnósticos/terapêuticos invasivos, 838 atos terapêuticos em atividade de pacing e 597 em eletrofisiologia.
De destacar que este Departamento é o único em Portugal a realizar cirurgia mitral
minimamente invasiva e cirurgia de fibrilhação auricular isolada por toracoscopia. Em termos estruturais, contamos com
119 camas: 77 de internamento, 38 para Cuidados Intensivos ou Intermédios e 4 camas
destinadas a recobro em regime
de Ambulatório. Atualmente, a
estrutura de recursos humanos
do Departamento conta com uma equipa de 412
colaboradores: 53 especialistas, 27 internos, 164
enfermeiros, 48 técnicos de Diagnóstico e Tera-

pêutica, 22 assistentes técnicos e 98 assistentes
operacionais.
Como já referi publicamente, esta é uma área
com particular prioridade e destaque no plano de
investimento deste centro hospitalar universitário, pela sua inovada diferenciação, bem como
pela sua especificidade, que veio trazer a alteração do paradigma das infraestruturas, do modelo de organização e colocar a tecnologia e a inovação ao serviço dos profissionais e portanto, ao
serviço dos doentes que em nós depositam a sua
vida e a sua qualidade de vida.
É essencial salientar a importância do Departamento de Coração e Vasos do CHLN estar integrado no primeiro Centro Académico de Medicina do
País – o Centro Académico de Medicina de Lisboa
(CAML), onde desempenha um papel crucial nesta plataforma de I&D e que reúne sinergias conjuntas do Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN),
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL) e do Instituto de Medicina Molecular
(iMM), em prol do desenvolvimento, da sustentabilidade e da projeção e afirmação das instituições e,

A área de Coração e Vasos tem
particular prioridade e destaque
no plano de investimento deste
centro hospitalar universitário,
pela sua inovada diferenciação,
bem como pela sua especificidade.
concretamente, deste centro hospitalar universitário, quer a nível nacional, quer internacional.
Estamos perante um projeto inovador e que

sabemos ambicioso, mas que possibilitará conferir uma resposta de excelência aos desafios atuais
impostos nesta área de Coração e Vasos, inserida
numa estrutura adaptada à sua altíssima diferenciação e desempenho.
2015
Estrutura hospitalar
Camas Internamento
Camas Cuidados Intensivos e Intermédios
Camas de recobro ambulatório
N.º doentes atendidos / tratados
Doentes saídos Internamento
4401
Demora média
8,14
Total consultas
53.798
Cirurgias
Programada Convencional
1873
Programada Ambulatório
817
Urgente
665
% cirurgia ambulatório
30,4%
Hospital de Dia (só cardio)
2621
Atos diagnósticos/terapêuticos
invasivos (Cardiologia)
Atividade de Pacing
838
Atividade de Eletrofisiologia
597
Cardiologia de Intervenção
Angiografia
2804
Angioplastia
1392
TAVI
68
Outras
45
Recursos humanos
Pessoal médico
Especialistas/Outros
53
Internos
28
Pessoal de Enfermagem
164
Pessoal técnico de Diagnóstico
47
e Terapêutica
Assistente técnico
22
Assistente operacional
99
Total
413

O presidente do CA do CHLN anunciou a criação do Departamento de Coração e Vasos em 2015,
na sessão de abertura do V Congresso Novas Fronteiras, na presença de José Fernandes e
Fernandes, Fausto Pinto e Ângelo Nobre, os médicos que dirigiam, nessa data, os três serviços.
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José Fernandes e Fernandes, ex-diretor do Serviço de Cirurgia Vascular e do Departamento de Coração e Vasos:

“A profissão e a atividade científica abriram-me o mundo

e isso foi uma experiência inolvidável e ext raordinariamente gratificante”
José Fernandes e Fernandes terminou, recentemente, a sua carreira clínica no serviço público e está prestes a jubilar-se. Em entrevista à Just
News, o primeiro diretor do Serviço de Cirurgia Vascular do CHLN e do
Departamento de Coração e Vasos fala desta sua nova fase que, segundo afirma, encara com “tranquilidade e dinamismo”. Ao recordar a sua
carreira profissional e ao fazer uma avaliação da evolução da Cirurgia
Vascular, o também professor catedrático lembra que teve a oportunidade de ter acompanhado e contribuído para o desenvolvimento desta área
em Portugal e que a sua profissão lhe “abriu o mundo”, o que para si foi
“uma experiência inolvidável e gratificante”.
Just News (JN) – Está, agora, a terminar a sua carreira clínica no serviço público e, no próximo ano, será a sua lição de
jubilação. Como encara esta nova fase da
sua vida?
José Fernandes e Fernandes (JFF) – De
facto, terminei o meu serviço hospitalar público, mas manterei as minhas responsabilidades
académicas até ao fim do ano letivo de 2016-17.
É uma tradição da faculdade, não sei se é uma
prerrogativa legal, mas permite-me manter a minha atividade docente e finalizar alguns projetos.
Com efeito, penso fazer a lição de Jubilação durante o ano letivo em curso, antes das férias. Encaro esta nova fase com tranquilidade e otimismo. Espero ter saúde, o que é fundamental.
JN – Tornou-se cirurgião vascular em
1978, após ter feito a sua formação pós-graduada em Inglaterra. Qual o balanço
que faz destes 38 anos dedicados à Cirurgia Vascular?
JFF – Foram muito interessantes, dinâmicos,
de grandes mudanças no conhecimento das doen
ças vasculares, no reconhecimento da sua real
dimensão social em termos de prevalência e necessidades para os serviços de Saúde, de um impressionante desenvolvimento tecnológico que,
real e efetivamente, mudou o diagnóstico e tratamento das doenças vasculares e a nossa prática. Tive a oportunidade de ter acompanhado todo
esse desenvolvimento e de ter contribuído para alguma inovação ter sido introduzida no nosso País.

10

Coração e Vasos | Janeiro 2017

Acho que foi um período muito interessante,
tive a felicidade de ter visto o meu trabalho aceite pela comunidade científica vascular nacional
e internacional, recebi convites de todo o mundo para palestras e lições, fui aceite como Par
por organizações profissionais de grande significado, como o American College of Surgeons e o
Royal College of Surgeons de Inglaterra, e foram-me atribuídas distinções profissionais, como a
de Honorary Member da Society for Vascular
Surgery norte-americana. Também a Sociedade
Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular me
concedeu a sua mais alta distinção e presidi à Sociedade Europeia de Cirurgia Vascular (ESVS) e
à International Union of Angiology, assim como
à Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia
Vascular, que ajudei a fundar.
De facto, a profissão e a atividade científica
abriram-me o mundo e isso foi uma experiência
inolvidável e extraordinariamente gratificante.
JN – Foi em 1978, ainda em Londres,
que concorreu ao Concurso de Integração
para Cirurgia em Santa Maria, tendo assim
integrado o Serviço de Cirurgia Vascular.
Nessa altura, ainda estava longe de pensar
que, um dia, viria a ser seu diretor?
JFF – Fiz toda a minha carreira hospitalar e
académica através dos concursos oficiais, desde
assistente hospitalar a chefe de serviço, de doutoramento a professor catedrático. Apenas a direção do Serviço foi por nomeação do Conselho
de Administração. Tive pena que não tivesse sido
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feito também um concurso e manifestei a minha
disponibilidade ao então presidente do CA para
que fosse promovido esse concurso. Lamento
que a legislação seja diferente e o tenha impedido. Foi essa a explicação dada. Ser diretor de serviço por concurso e não por nomeação é muito
importante e, na minha perspetiva, é um preito
de responsabilidade pessoal e institucional, uma
afirmação de meritocracia! É uma pena que se
tivesse perdido essa tradição da carreira médica em Portugal e se tenha privado o diretor de
serviço desse ato de legitimação pública, muito
diferente de uma nomeação, venha donde vier!
Sempre defendi que era diferente e melhor que
o lugar de diretor de serviço fosse por concurso
público, mas, infelizmente, falhei nesse objetivo.
Fica a tranquilidade de consciência de o ter solicitado, ainda que em vão!
JN – Tornou-se diretor deste espaço
em 2012. Como foi dirigir um serviço com
esta dimensão?
JFF – Exigente, demanding but rewarding,
como se diria em inglês. Se tivesse sido fácil, não
teria tido interesse, nem teria valido a pena. Porém, acho que conseguimos acomodar o desenvolvimento endovascular contemporâneo, “sem
perder o Norte”, que é a nossa cultura e experiên
cia cirúrgica convencional. Considero que foi
particularmente relevante na patologia da aorta
e da doença aneurismática mais grave e complexa, promovemos a criação do Aortic Centre, com
a colaboração da cirurgia cardíaca e com ligação
internacional a centros de referência europeus,
expandimos a intervenção endovascular e desenvolvemos, neste contexto de reforço da cooperação com a cirurgia cardíaca, a opção cirúrgica
convencional.
O objetivo foi proporcionar a cada doente o
melhor tratamento e o mais adequado – patient
tailored approach. O mesmo se procurou concretizar na isquemia crítica dos membros com o objetivo de otimizar as opções terapêuticas disponíveis. Eram desenvolvimentos que se impunham e
que foram progressivamente incorporados na cultura do serviço. Disso temos dado conhecimento à
comunidade científica vascular, nacional e internacional. Recuperámos uma posição cimeira e valeu a pena, não obstante dissabores e contrariedades. Sempre acreditei e procurei assimilar o que
Rainer Maria Rilke escreveu nas suas Cartas a um
Poeta: “Só o que é difícil vale a pena!”
A participação do Serviço no projeto do Departamento de Coração e Vasos, que iniciámos
com os nossos colegas e responsáveis da Cardiologia e da Cirurgia Cardiotorácica, poderá representar um avanço muito relevante para a investi-
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gação, desenvolvimento e prestação de cuidados
médicos na área cardiovascular e permitir uma
melhor utilização e racionalização dos recursos
disponíveis, assim o CA queira e possa e as circunstâncias o permitam!
JN – O balanço é positivo…
JFF – Para mim, foi um desafio estimulante
e sei que fiz o melhor que sabia e que me foi possível. Espero que para o Serviço e para a instituição hospitalar e académica que servi também
tenha tido um resultado positivo. O Tempo é o
grande juiz!
JN – Que avaliação faz da evolução do
Serviço ao longo destes anos?
JFF – Procurei que honrasse o prestígio do
seu patrono e isso foi determinante para a sua
afirmação e crescimento. Depois, foi possível incorporar na cultura do serviço
– isto é, no dia-a-dia da atividade clínica – os novos desenvolvimentos da cirurgia endovascular, quer na doença oclusiva,
quer na aneurismática, num
tempo rápido e sem compromisso da qualidade, que penso
ter sido relevante para podermos ter uma posição liderante
nacional e afirmarmo-nos internacionalmente.
Na minha opinião, temos o
dever de marcar a vida científica e profissional no
País e também internacionalmente, porque temos
uma tradição de pertença ao mundo vascular internacional, e acredito que isso é fundamental, é
uma marca de qualidade. A procura do Serviço por
doentes para além dos limites da nossa área de referenciação estabelecida é, porventura, a confirmação de que o caminho seguido foi correto.

to das doenças cardiovasculares é uma realidade
hoje reconhecida e diria que uma marca de modernidade e qualidade de uma instituição hospitalar e académica.
Gostaria de esclarecer um ponto: o projeto
Aortic Center não pressupunha a criação de um
novo serviço ou de uma unidade autónoma com
gestão própria: procurava, sim, a convergência
de competências diversificadas, da Cardiologia às
cirurgias Vascular e Cardíaca, à Imuno-Hemoterapia, à Anestesiologia, etc., para criar uma dinâmica estruturada e estandardizada na avaliação
das doenças da aorta.
De facto, a aorta é um órgão muito particular, da
sua origem, desde a válvula aórtica à sua bifurcação no abdómen, com particularidades estruturais,
funcionais, que derivam da sua origem embriológica diversa, e para a sua avaliação e tratamento convergem vários saberes. O que procurei estimular, e

“O Departamento integra três
serviços, cada um deles com
uma história, uma cultura e uma
autonomia institucional que era
fundamental respeitar.”

JN – Assumiu também a Direção do Departamento de Coração e Vasos, criado
há dois anos. Quais as necessidades a que
este projeto veio responder?
JFF – O Departamento integra três serviços,
cada um deles com uma história, uma cultura e
uma autonomia institucional que era fundamental respeitar. Por isso, o primeiro grande objetivo
foi reforçar as ligações profissionais e académicas já existentes, desenvolvendo novos patamares de intervenção partilhada, para que fosse claro para todos que havia vantagem numa atuação
integrada. Foram exemplos as reuniões clínicas
comuns, a criação do Aortic Center e projetos de
inovação e investigação partilhados. Este fenómeno da convergência multidisciplinar no âmbi-

estou certo que terá continuidade, foi a convergência destas múltiplas capacidades e competências,
particularmente para os casos mais complexos, que
são um grande desafio terapêutico e cujo tratamento deve ser centralizado e praticado por profissionais com interesse e experiência. De facto, seria um
bom emblema para o Departamento!
O passo seguinte que iniciámos e propusemos
ao Conselho de Administração, num grande espírito de abertura, consonância estratégica e confiança, pressupõe a reorganização estrutural que
permita o melhor aproveitamento dos recursos
humanos e tecnológicos para uma Medicina cada
vez mais centrada no doente, nas suas necessidades, e capaz de responder com o state of the art
às suas necessidades clínicas.
Há também razões económicas que justificam esta convergência de competências, nomea
damente, para obter a maior rentabilidade dos
equipamentos sofisticados, que são essenciais à
nossa atividade e podem e devem ser partilhados,
para que haja uma gestão mais eficaz e racional.
Apresentámos um Plano de Ação ao CA em agosto de 2014, o qual foi subscrito pelos três diretores de serviço, e espero que possa ser rapida-

mente desenvolvido. Aliás, houve essa promessa,
de que o Departamento de Coração e Vasos seria
uma prioridade hospitalar para 2017, no que se
refere à reestruturação dos serviços e ao reequipamento tecnológico indispensável.
JN – Qual a análise que faz deste período de arranque do Departamento?
JFF – Bom, começámos, fomentou-se uma
efetiva convergência de competências, com o
maior espírito de colaboração e entreajuda, e
não tenho dúvidas de que, em várias áreas, isso
trouxe benefício. É óbvio que gostaria que tudo
pudesse ter avançado mais, que a concretização do projeto que apresentámos desde agosto
de 2014, com eventuais modificações, estivesse
mais adiantada, particularmente na decisão sobre a reestruturação dos serviços e o seu reequipamento tecnológico, mas confio que tudo avance mais célere em 2017. É fundamental para os
serviços, para os doentes, para os profissionais e
para o prestígio e afirmação da nossa instituição
hospitalar e académica.
JN – É filho e sobrinho de médicos.
Nunca pensou em seguir outra área que
não Medicina?
JFF – Depois de um curto devaneio pela Física, no 6º ano do liceu, nunca tive dúvidas sobre a minha vocação para ser médico... e não tive
qualquer pressão para isso, não obstante a tradição familiar.
JN – E a preferência pela cirurgia vascular, como surgiu?
JFF – Foi no decurso do Internato da Especialidade que fiz no Serviço de Clínica Cirúrgica, o qual
era dirigido pelo Prof. João Cid dos Santos, considerado com Michael DeBakey um dos founding fathers da Cirurgia Arterial contemporânea. De facto, a flebografia, visualização do sistema venoso in
vivo, e a endarteriectomia tinham sido descobertas suas, em Lisboa, e granjearam-lhe um enorme
prestígio em todo o mundo. Creio que o País nunca
lhe reconheceu a sua verdadeira dimensão – havia
um distanciamento e indiferença, fingida e forçada, que de alguma forma se refletia no ambiente
hospitalar e era motivo de incompreensão. Nesse tempo, o Serviço tinha o Centro de Angiografia Reynaldo dos Santos e era aí que se fazia a arteriografia e a flebografia para as necessidades do
Hospital. O Serviço de Radiologia nesses anos 60 e
princípio dos 70 do século XX não tinha angiógrafo, nem intensificador de imagem.
Eu achei fascinante a angiografia e, como trabalhava com o Prof. António Coito, que era um verdadeiro expert e profundo conhecedor da angio-
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grafia, vi muito, aprendi e comecei a fazer. Depois
havia as reuniões flebográficas, que eram feitas
por ele ou, na maioria das vezes, pelo Dr. Salvador Marques, e eram preparadas pela arquivista,
D. Alda César Pereira, cuja cultura angiográfica
era extraordinária. Eu só trabalhava no Hospital
– dedicação quase exclusiva, se não fosse ajudar,
uma vez por semana, o Prof. Coito na clínica privada –, pelo que frequentemente colaborava com
a D. Alda César Pereira a selecionar as flebografias, o que me permitiu adquirir conhecimento e experiência.
Foi decisivo para a minha escolha e para o meu futuro, porque
adquiri uma cultura angiográfica sólida que, depois, foi só desenvolver com as novas tecnologias e a nova instrumentação.
A cirurgia, a capacidade de
resolver os problemas pela nossa ação direta, seduziu-me e...
conquistou-me! Há uma frase
de Sir William Osler, grande figura da Medicina do começo do
século XX e um dos fundadores
da Johns Hopkins e da moderna Medicina norte-americana,
na qual ele resumiu o impacto
da doença das artérias: The major tragedies in life are arterial!
E esta é uma verdade que persiste mesmo no nosso tempo. Penso que é verdade, que podemos
resolver muitos problemas, melhorar a esperança
e a qualidade de vida dos nossos doentes, e isso
atraiu-me, fascinou-me e cativou-me!
Depois foram as circunstâncias, para as quais
procurei estar preparado, para não perder nenhuma oportunidade. Houve um momento que considero ter sido decisivo. Na Urgência, ainda interno
do Complementar, perante a hesitação do chefe de
equipa e com a autorização do Prof. Coito, abalancei-me a operar uma embolia da bifurcação da aorta, numa doente que vinha da Beira Baixa. Recordo
como se fosse hoje todos os pormenores! Fui ajudado pelo interno mais jovem e correu bem.
Na manhã seguinte, o Prof. João Cid dos Santos passou visita ao SO, onde estavam os doentes
operados, e apresentei o caso, disse o que tinha
feito, porquê, etc. Ouviu, não comentou e passou,
mas eu percebi que alguém o interpelara por ter
sido um interno a operar uma desobstrução arterial e ele rodou um pouco e disse alto, para que eu
pudesse ouvir – “O rapaz fez bem!”. Acho que esse
foi o turning point na minha vida no Serviço, passou a conhecer-me, interpelava-me e tornou possível, pela sua recomendação, que eu fosse aceite

José Fernandes e Fernandes:

em Londres. No meu exame final de Internato, a
que presidiu, teve palavras inesquecíveis, de reconhecimento, confiança e esperança, que me marcaram e às quais procurei ser fiel e honrar!

“Medicina é algo
gratificante, que
me marcou muito”

JN – É professor catedrático deste
2002. Como surgiu esta ligação ao ensino?
JFF – Desde o princípio do meu internato da especialidade que comecei a colaborar no ensino prático de Clínica Cirúrgica, aliás, fui convidado como

“A formação dos novos
especialistas deve ser objeto
de reflexão. Há dias, em Milão,
transmiti duas preocupações:
a primeira, a necessidade
de assegurar uma Educação
Cirúrgica básica e, a segunda,
que a formação deve ser
completa e assegurar a prática
da cirurgia aberta tradicional.”
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assistente pelo Prof. Cid dos Santos, ainda não tinha
feito o exame da especialidade. Depois sempre tive
a convicção de que a Clínica é a base, o cimento que
consolida a nossa ação e, simultaneamente o fermento que nos abre a inquietação do espírito para
a inovação e que é indissociável do Ensino. De facto,
ensinar é uma responsabilidade que emerge da clínica e ajudar a formar os alunos, os futuros médicos, e contribuir para a educação dos novos especialistas vasculares, de modo a que possam ombrear e
competir com os seus colegas europeus, foi um desafio que abracei com entusiasmo e vontade.
JN – Como avalia o desenvolvimento
da Cirurgia Vascular ao longo destes 40
anos?
JFF – Notável. Foram épocas de grande mudança, resultantes da convergência entre o conhecimento científico, a inovação tecnológica e as novas perspetivas organizacionais, que determinam
e potenciam a nossa atividade. A Cirurgia Vascular
é hoje uma especialidade autónoma, com um programa de formação estabelecido – o que não significa que não necessite de ajustamentos! Responde

a uma necessidade de Saúde muito importante e é
fundamental para reduzir a mortalidade precoce e
melhorar a qualidade de vida dos doentes.
A formação dos novos especialistas deve ser
objeto de reflexão. Há dias, em Milão, transmiti duas preocupações: a primeira, a necessidade de assegurar uma Educação Cirúrgica básica
e, a segunda, que a formação deve ser completa
e assegurar, para além da experiência endovascular – que assume um papel relevante na nossa
prática –, a prática da cirurgia aberta tradicional.
Depois, há as questões éticas e sociais, fundamentais num exercício profissional cada vez com
mais capacidade de intervenção e necessidades
em expansão, consequência da maior esperança
de vida, da elevada prevalência de doenças como
a diabetes, a doença renal crónica, etc.

JN – Quais julga serem os próximos
passos a dar?
JFF – Em Portugal, creio que é fundamental
avançar para uma restruturação da oferta pública de serviços especializados que tenha em conta uma realidade indesmentível: a necessidade
de assegurar casuística – isto é, volume de trabalho – para assegurar a melhoria dos resultados e as necessidades de Educação Profissional.
Estamos a trabalhar nesse sentido. Depois, creio
que é fundamental promover racionalização de
recursos e isso vai obrigar a decisões de âmbito organizacional que importa considerar e, finalmente, há que criar as condições para o desenvolvimento da investigação científica e para
uma incorporação inteligente da inovação terapêutica.

JN – Que conselhos dá aos especialistas
do futuro?
JFF – Costumo apenas dizer: estejam atentos, procurem acumular o máximo de conhecimentos, não sejam indiferentes nem acomodados, tenham inquietação intelectual e espírito de
serviço. Assim, estarão preparados para construir o Futuro. E, sobretudo, não tenham medo
de ser livres, a Liberdade e a Responsabilidade
são os pilares fundamentais pour une vie bien
accomplie!
JN – Quais os seus objetivos futuros?
JFF – Alguns, na Medicina e na Vida! Tenho
a minha bucket list e alguns projetos, espero ter
saúde para os concretizar. Acho que ainda poderei ser útil!

Nascido no Alentejo, em Ponte de Sor, José Fernandes e Fernandes licenciou-se, em 1969, pela
Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Fez o Internato Geral e de Especialidade
em Cirurgia Geral, de 1970 a 1975, aproximando-se do Departamento de Cirurgia do Centro
de Angiografia Reynaldo dos Santos, onde começou a trabalhar como investigador, inicialmente como voluntário. João Cid dos Santos,
na altura diretor do Serviço de Clínica Cirúrgica, interessou-se pela sua carreira e patrocinou
a sua ida para Inglaterra, com Bolsa de Estudo
da Fundação Calouste Gulbenkian, onde, entre
1975 e 1978, fez a formação pós-graduada com
Felix Eastcott, pioneiro da cirurgia carotídea e
uma figura incontornável da história da Cirurgia
Vascular e um marco na sua formação.
Regressou a Portugal em 1978. Concorreu ao
concurso para assistente hospitalar em Cirurgia Geral e Cirurgia Vascular, tendo optado
por esta última. Chefiou equipas de Banco, de
1980 a 1984. Foi chefe de serviço no Serviço
de Cirurgia Vascular do Hospital de Santa Maria, entre 1989 e 2012, altura em que se tornou seu diretor.
Assumiu a Direção da FMUL de 2005 a 2015.
Filho e sobrinho de médicos, José Fernandes e
Fernandes cresceu nesse ambiente, que, considera ter tido, com certeza, alguma influência na
sua decisão. “Acompanhava a carreira do meu
pai e também do meu tio. Encantava-me a dedicação do meu pai e, por outro lado, o respeito e
a amizade que os doentes tinham por ele. É algo
gratificante, que me marcou muito”, recorda.
Durante o liceu, teve “um curto devaneio” pela
Física, porém, ficou-se por aquela que “parecia”
ser, de facto, a sua vocação, a Medicina.
Casado com uma médica pediatra, José Fernandes e Fernandes tem dois filhos, curiosamente,
um cirurgião e uma pediatra. Mesmo não tendo
muitos tempos livres, gosta muito de música
e sempre que pode vai, se possível, com a sua
família a concertos e de literatura que procura acompanhar, particularmente História. Tem
também um gosto especial pela pintura e um
plano: rever o percurso do Apocalipse através
de uma viagem pela Arte, da pintura às tapeçarias, “onde se espelha com tanta beleza e vigor
a inquietação humana pelo futuro”.
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7th Lisbon Vascular Forum debateu os pr oblemas das emergências vasculares
“Problemas e soluções em emergências de Cirurgia Vascular” foi o tema
central do 7th Lisbon Vascular Forum, que se realizou dias 9 e 10 de dezembro, em Lisboa, com o patrocínio científico do Serviço de Cirurgia
Vascular do CHLN, do Instituto Cardiovascular de Lisboa-British Hospital
e da FMUL.
Segundo José Fernandes e Fernandes, que
presidiu à Comissão Organizadora do evento,
uma das características deste encontro tem sido
a “excelente participação estrangeira, que permite aos participantes atualizarem-se e exporem as
suas dificuldades e casos difíceis, recorrendo à
crítica construtiva”.
Do programa, de salientar a abordagem ao
grande trauma, nomeadamente a sua organização e a experiência de outros países e do próprio
Serviço de Cirurgia Vascular do CHLN, assim
como dos novos desenvolvimentos que a tecnologia endovascular permitiu, particularmente no
trauma da aorta e dos grandes vasos.
Houve sessões dedicadas às emergências nos
territórios cerebrovascular, venoso, arterial e periférico. Além disso, falou-se, também, das emergências relacionadas com a patologia da aorta
que, segundo José Fernandes e Fernandes, “é
um problema extremamente complicado e grave
e que envolve um risco de morte muito significativo”.

No 7th Lisbon Vascular Forum foi introduzida uma inovação na estrutura do programa: foram criadas sessões educacionais (teórico-práticas), orientadas para os jovens médicos, internos
e alunos do último ano, para discussão de casos
clínicos sobre temas relevantes na prática clínica, nomeadamente, diabetes e doença arterial
periférica, doença venosa crónica, aneurismas
da aorta abdominal e doença carotídea e risco de
AVC.
De salientar também uma sessão dedicada
aos problemas de organização e de gestão em
patologia vascular e cardiovascular, que contou
com a colaboração de especialistas estrangeiros
que estiveram à frente de soluções muito importantes nos seus países – Suécia, Inglaterra e Holanda.
O Lisbon Vascular Forum é uma organização que vem desde 1987, embora as primeiras
13 edições tivessem a designação “Encontros
Internacionais de Angiologia e Cirurgia Vascular”.

Frederico Gonçalves com Daniel Menezes, respetivamente,
secretário-geral e presidente da SPACV

Luís Mendes Pedro, José Fernandes e Fernandes, Ruy Fernandes e Fernandes e Augusto Ministro

16

Coração e Vasos | Janeiro 2017

Especialistas de mais de uma dúzia de países estiveram presentes na reunião
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O Serviço de Cirurgia Vascular n o contexto
do Departamento de Coração e Vasos do CHLN
Luís Mendes Pedro
Diretor do Serviço de Cirurgia Vascular do CHLN.
Prof. associado com agregação da FMUL. Assist. graduado sénior
(chefe de serviço) de Cirurgia Vascular do CHLN

A

Angiologia e Cirurgia Vascular é definida
como a disciplina clínica e científica que
tem como objeto o diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças que afetam as artérias, as veias e os linfáticos.
Trata-se de uma especialidade que encerra facetas distintas; por um lado, tem um componente
forte de prevenção, de investigação, de diagnós
tico e de tratamento das doenças vasculares de
predomínio “médico”, de tal forma que em alguns países esta área constitui uma especialidade
independente – a Angiologia. Por outro lado, tem
uma vertente cirúrgica, a qual, no que se refere às
doenças arteriais, envolve riscos e complicações
vitais, sendo geralmente muito
diferenciada e baseada em tecnologia avançada.
Nos últimos 15 anos, coincidindo com o novo milénio,
a Cirurgia Vascular teve uma
importante evolução, com o
desenvolvimento das várias
modalidades de terapêutica
endoluminal, as quais foram
sendo aplicadas à doença arterial oclusiva e ectasiante,
permitindo o seu tratamento
duradouro, com menor risco
e menor invasibilidade. Com
efeito, a especialidade modificou-se substancialmente,
sendo afetada por uma verdadeira revolução
endovascular, a qual constitui também um paradigma da incorporação do desenvolvimento
tecnológico avançado na Medicina, de acordo
com as necessidades e os recursos disponíveis
para o tratamento dos doentes.
A introdução das abordagens endoluminais
ao tratamento das doenças vasculares foi diretamente influenciado pela evolução das técnicas de
imagiologia, cujos paradigmas também se modi-

ficaram de forma que os métodos não invasivas
de diagnóstico (Angio-TC e Angio-RM) substituí
ram, na generalidade dos casos, a arteriografia
convencional, a qual é, atualmente, considerada
como o primeiro passo da intervenção endovascular.
A especialidade de Angiologia e Cirurgia Vascular e a sua população-alvo apresentam novas características (também relacionadas com
as mudanças demográficas, socioeconómicas e
o impacto de comorbilidades como a diabetes
mellitus e a insuficiência renal crónica), as quais
influenciam os modelos de atuação e poderão ser
sumarizadas pelos seguintes aspetos:

A Angiologia e Cirurgia Vascular
é definida como a disciplina
clínica e científica que tem como
objeto o diagnóstico, tratamento
e prevenção das doenças que
afetam as artérias, as veias
e os linfáticos.
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Espetro alargado de doenças vasculares (que
vão, por exemplo, de quadros muito complexos
de doença aneurismática ou oclusiva extensa até
situações de insuficiência venosa dos membros
inferiores, com compromisso cosmético ou funcional);
Participação do angiologista e cirurgião vascular em intervenções nos estilos de vida e comportamentos ambientais para controlo de fatores
de risco das doenças que são, atualmente, dete-

tadas mais precocemente e, por vezes, em fase
pré-clínica, graças a uma melhor imagiologia e a
maior consciencialização clínica para estas patologias;
Colaboração na prestação de cuidados globais
de prevenção e tratamento (comprehensive cardiovascular care) em equipas multidisciplinares;
Maior influência de aspetos demográficos nos
diferentes níveis de cuidados (primários e diferenciados), uma vez que as populações são mais
idosas e mostram elevada prevalência de comorbilidades;
Importância crescente da multidisciplinaridade e da cooperação intra e inter-hospitalar, nacional e internacional, em técnicas avançadas de
tratamento de certas patologias;
Doentes mais conscientes dos problemas e
com acesso a maior volume de informação;
Valorização de novos outcomes, como a produtividade e seus indicadores, ou a qualidade de
vida e a satisfação dos doentes;
Novos paradigmas de comunicação na sociedade, os quais podem influenciar e ser instrumentos de ações, como a prevenção das doenças,
a divulgação da atividade médica, a relação com
os media ou mesmo a litigação.
Nos últimos anos, foi criado no CHLN o Departamento de Coração e Vasos, incorporando os
serviços de Cirurgia Vascular, de Cardiologia e de
Cirurgia Cardiotorácica.
O conceito de Departamento implica o desenvolvimento de sinergias e a cooperação entre especialidades e serviços com afinidade, quer em
termos de atividade técnica, quer no que se refere a algumas patologias cujo management é muitas vezes comum ou partilhado e visa otimizar recursos humanos e materiais.
No caso do Departamento de Coração e Vasos do CHLN, verificou-se a promoção de uma
maior cooperação com a Cirurgia Cardiotorácica, face às patologias e técnicas em que as espe-

cialidades se inter-relacionam (por exemplo, o
tratamento de aneurismas do arco aórtico por
técnicas híbridas, de aneurismas toracoabdominais por via aberta e na decisão e tratamento da
doença carotídea em doentes submetidos a cirurgia cardíaca).
No caso da cirurgia aberta dos aneurismas
toracoabdominais, foi implementada a discussão regular e planeamento terapêutico conjunto de casos clínicos, a aquisição de material para

utilização comum no âmbito do Departamento
e a realização das intervenções cirúrgicas utilizando os skills de ambas as especialidades, bem
como as técnicas adjuvantes consideradas necessárias.
A colaboração com a Cardiologia foi também
estreitada e envolve, sobretudo, o management
de doentes com aterosclerose plurifocal, de doen
tes vasculares com patologia cardíaca e a prevenção e tratamento de complicações vasculares em

doentes submetidos a intervenção endovascular
cardiológica.
Finalmente, foram implementadas reuniões
clínicas conjuntas aos três serviços, em que são
apresentados e discutidos casos e temas de interesse comum.
Trata-se de um projeto dinâmico e em desenvolvimento e em relação ao qual temos a expectativa de que venha a constituir um modelo positivo
no tratamento das doenças cardiovasculares.
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Projeto criado no início de 2012

Resultados atuais

Gabinete de Apoio

TAVI nos doentes de médio
risco vs. cirurgia valvular
aórtica

à Investigação Cardiovascular
Para dar apoio a quem se dedica à investigação no Serviço de Cardiologia
do CHLN, foi criado, em fevereiro de 2012, o Gabinete de Apoio à Investigação Cardiovascular (GAIC), no âmbito da Associação de Investigação e
Desenvolvimento da FMUL. Inês Zimbarra Cabrita, coordenadora científica, fala-nos do trabalho desenvolvido pela equipa.
O GAIC foi criado pelo atual diretor da FMUL,
Fausto Pinto, que era, então, presidente da Associação de Investigação e Desenvolvimento da
Faculdade de Medicina (AIDFM). Segundo Inês
Zimbarra Cabrita, o trabalho do Gabinete passa,
sobretudo, por apoiar e colaborar com as equipas de investigação do Serviço de Cardiologia do
CHLN e do Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa (CCUL).

nacional; promover a disseminação de atividades
científicas; assegurar a gestão das bases de dados
de toda a atividade científica e a produção de relatórios regulares; disponibilizar informação sobre
programas, estágios e eventos científicos; promover a consultoria científica no apoio aos projetos
e incentivar à formação especializada para investigadores, nomeadamente, garantir a certificação
das Good Clinical Practice (GCP).”

Segundo Inês Zimbarra Cabrita, ao longo dos últimos quatro anos, o Serviço de Cardiologia esteve envolvido
em mais de 130 estudos clínicos, tendo tido um crescimento anual médio de 30%.

“O GAIC surgiu no sentido de se criar uma
plataforma de apoio aos investigadores da área
cardiovascular do Hospital Universitário de Santa Maria e da FMUL”, explica.
Os seus principais objetivos são, assim, desenvolver, organizar e coordenar projetos de investigação clínica de diversas tipologias: “Pretendemos
ainda identificar oportunidades de colaboração e
de apoio à investigação a nível nacional e inter-
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Além disso, como refere Inês Zimbarra Cabrita, ”também somos responsáveis pelo desenho e
desenvolvimento de trabalhos para se encontrarem novas ferramentas de apoio à investigação,
de forma a compreender-se o impacto da mesma
junto dos doentes, dos profissionais de saúde, no
sistema de saúde e na sociedade em geral”.
Uma das tarefas que mais marcam a ação
deste gabinete é a dos coordenadores de estu-

do. “São todos altamente qualificados e com uma
vasta experiência em investigação clínica, o seu
papel é facilitar e coordenar as atividades diárias
de projetos de investigação na área cardiovascular, assegurando que os investigadores seguem
as GCP e os procedimentos de protocolo dos estudos clínicos”, aponta a coordenadora científica
do projeto.
Fazem também a gestão, compilação e inserção
de dados nos Case Report Forms (CRF) de forma
atempada, de acordo com os standards de qualidade e os procedimentos do sponsor. Um dos papéis
mais importantes desta equipa é, ainda, garantir o
recrutamento de pacientes e adaptar estratégias,
sempre que necessário, para que se possa cumprir
o compromisso inicial do centro e incluir o número
acordado de participantes nos estudos.
“Na prática, damos apoio a várias fases da investigação clínica e trabalhamos como um elo de
ligação entre o sponsor, o investigador principal, a equipa de investigação e os doentes, assim
como com a Comissão de Ética do Centro Académico de Medicina de Lisboa (CAML)”, afirma a
responsável.
Ao longo dos últimos quatro anos, o Serviço de Cardiologia esteve envolvido em mais de
130 estudos clínicos, tendo tido um crescimento
anual médio de 30%. “Entre os projetos em curso no ano transato, e relativamente à sua tipologia, contaram-se 43% de estudos clínicos com
sponsor (interventivos e não interventivos), 27%
de ensaios clínicos, 23% de estudos de iniciativa
do investigador e 7% de colaborações com entidades científicas externas”, aponta Inês Zimbarra Cabrita.
Além da participação num elevado número de
projetos de investigação de iniciativa da indústria, durante 2016, o Departamento também integrou parcerias com quase 40 instituições e sociedades científicas internacionais.
Fausto Pinto é o diretor científico do GAIC e,
além da coordenadora científica Inês Zimbarra Cabrita, a equipa conta com mais três colaboradoras, Raquel Pires, Andreia Rocha e Susana
Silva. António Nunes Diogo e Francisca Patuleia
Figueiras são os atuais consultores científicos do
Gabinete.

Nuno Carvalho Guerra
Assistente hospitalar de Cirurgia Cardiotorácica

A

TAVI é, atualmente, a terapêutica estrutural de escolha para a estenose aórtica
grave (EA) nos doentes de risco cirúrgico
proibitivo ou de alto risco (STS score > 10%). Os
resultados em doentes de alto
risco foram confirmados com
os estudos PARTNER 1A (2011)
e COREVALVE US HR Trial
(2014). Nos doentes de risco
extremo, considerados inoperáveis, o PARTNER 1B e o Corevalve US ER Trial confirmaram
a TAVI como uma boa opção.
O subgrupo de doentes com
risco intermédio (STS Score entre 4 e 8%), que representa até
33% dos doentes com EA com
indicação para tratamento estrutural, foi já avaliado em alguns ensaios aleatorizados, mas
mantém-se uma acesa discussão
sobre as metodologias e resultados destes estudos.
O NOTION trial (2015), que incluiu allcomers
com EA (80% de baixo risco), mostrou não inferioridade da TAVI vs. a SAVR. Este estudo excluiu doentes com doença coronária concomitante, reoperados e hemodialisados (relativamente
frequentes na população com EA) e, principalmente, não tinha poder estatístico discriminatório para os outcomes estudados, com números de doentes inferiores aos necessários. Além
disso, apesar de a mortalidade ser igual a um
ano, alguns dos outcomes com implicação para
a sobrevivência a longo prazo foram favoráveis à
SAVR. Por outro lado, o NOTION trial desenrolou-se numa fase de experiência inicial da TAVI
e os resultados atuais devem ser superiores com
esta técnica. Por estes motivos, o NOTION trial
foi recebido com algum ceticismo, embora reforce a segurança da TAVI em doentes de risco intermédio e baixo.

O PARTNER 2 (2016) é o estudo com a maior
amostra (2032) em doentes com EA com risco intermédio. Os resultados mostraram que
a mortalidade a 1 ano era sobreponível e, por-

Podemos estar confiantes de
que os próximos anos vão ser
de muita mudança e inovação.
Apesar de exigirem dos médicos
mais e melhor trabalho, também
fornecerão aos doentes o melhor
tratamento possível.
tanto, a TAVI (transfemural ou transapical) era
não inferior à SAVR nos doentes de risco intermédio. Além disso, a TAVI transfemural tinha
melhor sobrevivência a um ano que a SAVR. No
entanto, este estudo tem sido universalmente
criticado. Uma das principais críticas é a de que
no grupo da SAVR 24% dos doentes receberam
procedimentos concomitantes – 14% fizeram
CABG simultâneo, os restantes substituições da
aorta ascendente e plastias/prótese mitral ou
tricúspide, contra 4% dos doentes de TAVI, que
receberam angioplastia coronária (PCI) concomitante.
Esta característica do grupo da SAVR tem impacto imediato na mortalidade periprocedimento, bem como impacto na sobrevida a médio prazo e no estádio NYHA a médio prazo, e levanta a
questão da verdadeira homogeneidade dos dois
grupos, que parece não existir, invalidando a conclusão principal deste estudo. Além deste proble-

ma metodológico, o grupo da TAVI tinha 12% dos
doentes com STS score de alto risco (superior a
8%), doentes que já se sabe beneficiarem mais
de TAVI. Quando se observam os resultados que
mostram melhores resultados na TAVI transfemural a um ano o valor de significância para não
inferioridade apresentado é de p=0,04. Tal valor
fracamente significativo não permite, conhecendo a heterogeneidade dos grupos de origem, concluir a não inferioridade da TAVI vs. a SAVR.
Neste momento, a TAVI em doentes de risco
intermédio ainda não é a melhor opção, dadas
as significativas fraquezas dos estudos publicados neste grupo. No entanto, é de esperar que
nos próximos anos as coortes destes estudos, a
publicação dos resultados em doentes de baixo
risco e o desenvolvimento e melhoria dos devices possam tornar a TAVI a técnica de escolha
nalguns destes doentes. Por outro lado, a constante diminuição da mortalidade e da morbilidade observada na SAVR, que se espera descer
ainda mais com a cirurgia mini-invasiva e com
as válvulas rapid-deployment, vai com certeza
continuar a fornecer aos doentes um tratamento muito capaz de competir com o seu parceiro
percutâneo.
É de esperar, à semelhança do que aconteceu
com a PCI, que sejam descritos subtipos
morfológicos e clínicos de EA melhor tratados
por TAVI e outros melhor tratados por SAVR.
A necessidade de melhor perceber qual o tratamento ótimo da EA para cada doente irá passar
necessariamente por grandes ensaios aleatorizados multicêntricos, que serão obviamente difíceis
de realizar dada a proliferação de técnicas quer
na TAVI, quer na SAVR. No entanto, podemos
estar confiantes de que os próximos anos vão ser
de muita mudança e inovação. Apesar de exigirem dos médicos mais e melhor trabalho, também fornecerão aos doentes o melhor tratamento possível.
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Ângelo Nobre, diretor do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do CHLN:

“A união de saberes e sinergias leva a que o doente seja mais bem tratado”
Em conversa à Just News, Ângelo Nobre conta como é dirigir o Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do CHLN, falando dos principais desafios,
dos objetivos a que se propôs, das dificuldades e dos projetos futuros.
Quando questionado acerca das mais-valias da criação do Departamento
de Coração e Vasos, afirma que quando se conseguir juntar as três especialidades num mesmo espaço físico será possível, com as sinergias
criadas, dar um tratamento customizado ao doente, para além da rentabilização do pessoal, das infraestruturas e da tecnologia.
Just News (JN) – Está ligado ao Serviço de Cirurgia Cardiotorácica desde 1984
e é seu diretor desde 2014. Quais as principais marcas na evolução deste Serviço?
Ângelo Nobre (AN) – Penso que houve uma
reorganização completa do Serviço. Passámos a
ter cuidados intensivos geridos por um intensivista, com colaboração ativa dos cirurgiões, o que
foi uma grande mais-valia, e a estar na frente da
inovação na Cirurgia Cardíaca, em Portugal. Começámos a fazer cirurgia cardíaca mini invasiva, cirurgia mitral, cirurgia aórtica, cirurgia coronária e esta foi, sem dúvida, mais uma marca.
A outra foi a remodelação completa do pessoal.
Muitos cirurgiões saíram e houve uma redução
significativa da massa crítica que prestava serviços e que, neste momento, é constituída, sobretudo, por três cirurgiões seniores. Os restantes
são jovens, porém, já com grande expertise, dado
o elevado número de casos que lhes é permitido
fazer. Penso que este é outro ponto a assinalar,
uma vez que conseguimos formar cirurgiões de
qualidade, completamente autónomos, com vontade de inovar, de trabalhar e de dar visibilidade
ao Serviço.
JN – O atual número de cirurgiões é
suficiente?
AN – A mudança de legislação está a fazer
com que tenhamos de reformular, também, os
nossos serviços do ponto de vista de recursos humanos, dinamizar a disponibilidade de pessoas
e horários e conciliar uma adequada formação
para os nossos internos. São, no mínimo, 10 anos
com uma carga horária muito grande que, atualmente, não conseguem respeitar. Por esta razão,
em alguns países, está até a pensar-se aumentar
o número de anos do internato, de seis para oito.
Com esta redução da carga horária dos internos,
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vem também uma diminuição do número de casos a que são expostos, tanto em termos de cuidados intensivos como de bloco operatório e de
emergências. De facto, a formação está a tornar-se um problema grande nos serviços de Cirurgia
Cardíaca.
Com o advento das técnicas cardiológicas, de
Cardiologia de Intervenção, apesar do número de
doentes que nos chegam estar a ser mais ou menos mantido, os casos são cada vez mais complexos e dificilmente podemos dá-los aos internos
para operar. Este é um problema transversal em
todo o mundo e um assunto que tem sido muito discutido: como fazer a formação dos internos.
Começa a falar-se de simulação e em intercâmbios com países em que a carga horária de trabalho e o número de doentes tratados ainda são
maiores. Por exemplo, neste momento, é quase
impossível formar cirurgiões cardíacos pediátricos em Portugal e em toda a Europa, porque o
número de doentes é tão pequeno que os cirur
giões em formação acabam por ter que ir para
países onde as cardiopatias congénitas ainda têm
uma incidência alta, como a Índia ou a China.
Mas, respondendo à sua pergunta, o número
de cirurgiões não é suficiente. Somos poucos.
JN – Como é dirigir o Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do CHLN?
AN – Dirigir um serviço é uma enorme responsabilidade sobre uma grande quantidade de
doentes com patologias graves e muitos profissionais. O sucesso do tratamento dos doentes
depende de todos aqueles que aqui trabalham.
Todos têm de estar envolvidos no projeto e saber para onde vamos e como queremos ir. Todos
têm de estar motivados para isso, de apresentar
e de aceitar novos desafios propostos por outros
membros da equipa, de ajudar a concretizá-los
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e de incentivar a qualidade e a diferenciação.
É importante envolver, sempre que possível,
toda a equipa no processo de decisão e aceitar
e implementar mudanças que sejam mais-valias
para os profissionais e os utentes.

“O sucesso do tratamento dos
doentes depende de todos
aqueles que aqui trabalham.
Todos têm de estar envolvidos no
projeto e saber para onde vamos
e como queremos ir.”

Temos uma logística de infraestruturas e de
pessoas que resulta num desafio de gestão diá
ria, porém, conseguimos, com muito menos
que outros serviços, fazer um trabalho de qualidade com standard europeu. Portanto, o desafio é tentar integrar todas as pessoas que trabalham no projeto e motivá-las, para que tudo
isto role sem grandes dificuldades e com resultados muito bons para os doentes, que é o essencial!
Ao mesmo tempo temos, ainda, de conseguir
dar atenção aos doentes e às suas famílias e criar
condições para que estas possam ter um espaço
onde aguardem pela visita ou por alguma informação. É um grande desafio, que tem sido concretizado.
JN – É diretor desde espaço desde 2014.
Quais os objetivos a que se propôs quando
assumiu este cargo?
AN – Na altura, tinha havido uma auditoria
e o Serviço precisava de uma reformulação completa. Comprometemo-nos, sobretudo, a melhorar a qualidade do tratamento e da informação
que era registada sobre os doentes. Neste momento, temos uma Unidade de Cuidados Intensivos sem papel e tudo fica registado. O outro
compromisso era o dos “3 M”: fazer mais e melhor, com menos. E penso que conseguimos fazer
mais e melhor, de forma mais inovadora e menos
agressiva para os doentes e, ainda, conseguimos
um equilíbrio financeiro do Serviço. Com a diminuição do pessoal e com os cortes por parte da
Troika, mas também no consumo de antibióticos
e de fármacos.
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Aumentámos um pouco a despesa nos dispositivos médicos porque introduzimos muita inovação, com a cirurgia mitral mini-invasiva, com
as válvulas rapid deployment sutureless e com a
cirurgia da fibrilhação auricular. A cirurgia torácica mudou também radicalmente. É raro fazer-se, hoje, uma toracotomia, sendo a quase totalidade da cirurgia feita por Vats ou porta única.
Houve muita inovação, que implica investimento
por parte da instituição, mas que, por outro lado,
resulta também em visibilidade, com os cursos
que realizámos de cirurgia cardíaca mini-invasiva e de cirurgia torácica uniportal.
JN – Então o balanço que faz destes
dois anos é positivo?
AN – É muito positivo. Conseguimos renovar
o Serviço e colocá-lo no lugar em que as pessoas
que cá trabalham, os doentes que cá são tratados,
o CHLN, o CAM e a FMUL merecem. Somos visitados por cirurgiões estrangeiros e deslocamo-nos ao estrangeiro para fazer proctoring. Temos
dado ao Serviço uma visibilidade que ele não tinha fora do país e isto é resultado da inovação e
da vontade de fazer bem as coisas. Considero que
o balanço é muito positivo e que a equipa está
motivada.
JN – Atualmente, qual a dimensão do
Serviço de Cirurgia Cardiotorácica?
AN – Do ponto de vista do espaço físico e do
número de camas, é dos mais pequenos do país.
Em termos do número de intervenções, há possivelmente dois serviços que fazem mais cirurgia
cardíaca que nós, depois há os que fazem menos!
Estamos a meio da tabela, o que é muito bom
para um dos serviços mais pequenos, com menos gente, espaço, camas, horas de bloco e anestesistas. Penso que estamos a conseguir tirar um
rendimento muito grande e, ainda, com toda a
inovação que temos vindo a introduzir e que, às
vezes, nos consome mais tempo. A gestão tem
sido feita de forma eficaz.
JN – Uma vez que estamos num hospital universitário, as componentes da educação, de que já falou, e da investigação
estão também muito presentes neste Serviço…
AN – Estão! Estamos integrados em vários
ensaios internacionais. No ensino pré-graduado,
temos a cadeira de Cirurgia Cardiotorácica, que
é opcional e cujas vagas são todas preenchidas,
contrariamente a outras cadeiras opcionais. Os
alunos gostam e tentamos que tenham uma visão geral do que é a cirurgia cardíaca e do que
pode ser uma opção de vida para eles, uma car-

reira. Percorrem todo o Serviço. Normalmente,
organizamos um workshop de anatomia cardíaca e de técnicas de sutura cardíacas que é, habitualmente, o que mais gostam porque põem hands on. Podem ajudar no bloco operatório, passam
pelos cuidados intensivos, pela enfermaria e têm,
todos os dias, uma hora de uma aula “clássica”
teórica sobre um assunto major da cirurgia cardíaca e torácica.
No ensino pós-graduado, temos tido uma média de seis mestrados por ano, feitos no Serviço.
Penso que, para uma especialidade tão específica
como o é a cirurgia cardíaca, é bom. Colaboramos
em tudo o que é atividade científica da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardiovascular e da
Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Organizámos o ano passado o 1.º Curso Internacional
de Cirurgia Cardíaca Minimamente Invasiva, em
Portugal, e vamos repeti-lo este ano, colando-o
ao Congresso Novas Fronteiras em Cardiologia.
Temos também os Clinical Immersion Uniportal VATS. Nestes dois anos, o Dr. Javier Gallego
doutorou-se e temos mais duas pessoas com doutoramentos em curso. Portanto, penso que temos
cumprido todas as nossas funções como hospital
universitário: ensino pré-graduado, formação e
ensino pós-graduado.
JN – Além da falta de médicos de que
já falou, quais os principais desafios que
se apresentam ao Serviço e aos seus colaboradores?
AN – O principal desafio é melhorar, cada
vez mais, a qualidade da cirurgia e do atendimento aos nossos doentes, ou seja, a humanização. Melhorar o contacto com as famílias e com
os colegas que nos referem doentes. No fundo,
queremos melhorar a qualidade total do Serviço. Vamos entrar num tempo em que vai haver
competição, devido à livre circulação dos doentes
dentro do SNS, que lhes vai dar a possibilidade
de escolherem a instituição onde consideram que
vão ser melhor tratados. O nosso objetivo é que o
serviço escolhido seja o de Cirurgia Cardiotorácica do Hospital de Santa Maria e vamos trabalhar para isso.
JN – Qual o estado da arte da Cirurgia
Cardiotorácica em Portugal?
AN – A Cirurgia Cardiotorácica portuguesa tem uma enorme qualidade. Aquilo a que assistíamos há 15 anos, em que as pessoas precisavam de ir ao estrangeiro para serem operadas
com alguma segurança, deixou de ser necessário.
É muito difícil haver, hoje, uma patologia em que
o doente tenha de ser tratado fora de Portugal.
Iam fazer transplantes pulmonares, o Hospital

Ângelo Nobre:

“A Cirurgia
Cardiotorácica é uma
paixão da adolescência”
Nascido, curiosamente, no Hospital de Santa
Maria, a 30 de junho de 1959, Ângelo Nobre recorda que desde sempre quis ser médico e que
a Cirurgia Cardiotorácica é “uma paixão da adolescência”. “Comecei a ler livros e, para mim, o
cirurgião cardíaco era aquela figura máxima do
hospital”, conta.

E acrescenta: “Quando vim para Medicina, a primeira cirurgia a que assisti foi a cardíaca, com
o Prof. Machado Macedo, o meu primeiro diretor, porque já tinha ideia pré-concebida de ser
cirurgião cardíaco.”
Quanto à Medicina em geral, acredita que o responsável pela sua opção tenha sido o seu padrinho, que era o médico da aldeia onde cresceu,
Miais de Baixo, Serra D’Aire, em Santarém.
Tem duas filhas: a Sara, com 27 anos, arquiteta, e a Mariana, com 22, estudante de Medicina. A sua grande paixão é viajar, mas normalmente acaba por não ter tempo para o fazer
em férias, até porque o faz muito em trabalho.
“Conhecer pessoas e culturas novas é realmente
fascinante e esse tem sido o grande prémio de
viajar a trabalho. Mesmo nos sítios em que vou
para ensinar, aprendo sempre muito, que nada
tem a ver com Medicina, mas com formas de
estar no mundo, de pensar e de ver o dia-a-dia”,
acrescenta, sublinhado que se sente “muito recompensado”. Nos tempos livres, gosta de ouvir
música, de arte e de ler.
Como projetos futuros, pretende melhorar cada
vez mais o Serviço que dirige e conseguir ter
mais tempo para si.
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Ilda Viana, coordenadora do Grupo de Anestesiologistas dos Serviços
de Cirurgia Cardiotorácica e de Cardiologia do CHLN:

“Anestesistas, cirurgiões e cardiologistas
têm um campo de ação comum: o coração”
A Anestesiologia ocupa um espaço de grande importância dentro dos
Serviços de Cirurgia Cardiotorácica e de Cardiologia. Segundo a anestesiologista Ilda Viana, “o campo de ação comum” dos profissionais destes
espaços é o coração, sendo a segurança do doente uma das grandes preocupações dos anestesiologistas.

de Santa Marta está a fazê-los muito bem; havia
algum défice de transplantação cardíaca, Coimbra cobriu essa necessidade; e a cirurgia minimamente invasiva faz-se aqui no Hospital de Santa
Maria. Além disso, a colaboração com a Cardiologia de Intervenção, em heart team, na cardiopatia estrutural, é uma realidade em todo o país
e nisso estamos tão bem ou melhor do que outros
países europeus.
Penso que a cirurgia cardíaca em Portugal está
muito bem e recomenda-se. Em Portugal, julgo
que o maior problema, em alguns serviços, está
na dificuldade de acompanhar a inovação que se
está a verificar na Europa, que tem sido alvo de
grande evolução nesta área, sobretudo na Alemanha. Deixou de ser a América. Portugal está nessa
linha e estamos num bom caminho.
Algumas destas mudanças não são de incremento, são complemente disruptivas e, por vezes, é difícil acompanhar, porque tudo tem de
ser feito sem custos para o doente. Temos de
mudar de uma técnica para a outra, de um dia
para o outro, sem haver curva de aprendizagem,
nem danos para o doente. Tudo tem de ser muito bem programado e planeado, com uma forma-
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ção muito específica de toda a equipa. É preciso
entender que a reformulação da estrutura dos
serviços e a dinamização são constantes e necessárias, que tem sido o caminho que tomámos e
tem dado bons resultados.
JN – Quais as mais-valias da criação do
Departamento de Coração e Vasos?
AN – Somos o primeiro Departamento de
Coração e Vasos do país. Há muitos anos, eu,
o Prof. José Fernandes e Fernandes e o Prof.
Fausto Pinto pensámos nisto e constituímos,
em 1999, o Instituto Cardiovascular de Lisboa,
que foi o primeiro local onde as três especialidades se juntaram e puderam, com as suas sinergias, dar um tratamento customizado ao
doente. Se conseguirmos juntar o Departamento todo no mesmo espaço físico, as mais-valias
da sua criação são a rentabilização do espaço físico e dos recursos humanos e o aproveitamento total do saber de cada um de nós para tratar
os doentes.
A união de todos os saberes e sinergias leva a
que o doente seja mais bem tratado, que se discutam melhor todas as opções terapêuticas e

que se possa fazer quase uma Medicina dirigida a cada doente, englobando, na totalidade, a
sua patologia cardiovascular e não estando apenas a olhar para a carótida ou para a coronária,
ou para a válvula aórtica! Vai ser possível ver os
doentes numa globalidade e tratá-los da melhor
maneira. Portanto, a rentabilização dos espaços, da tecnologia e dos diferentes profissionais
– enfermagem, anestesia, médicos, cirurgiões –
levará a um melhor desempenho dos três serviços.
JN – Como avalia estes dois primeiros
anos?
AN – Têm sido de reflexão e de diálogo com
a Administração do CHLN e esperamos que
2017 seja o ano da implementação e do começo.
Temos colaborado ativamente no Aortic Center
e no heart team. Quando é necessário pessoal
da enfermagem em algum serviço tem já havido alguma mobilidade e o mesmo se tem passado com os anestesistas. Estamos a integrar as
pessoas, para que percebam que trabalhar num
serviço ou noutro é igual, porque os doentes são
comuns.

A Anestesiologia tem, obviamente, um papel fulcral no Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, sendo que um dos principais objetivos, nas
suas várias vertentes, é primar pela segurança do
doente.
“Especificamente, a cirurgia cardíaca, pela
sua complexidade, exige uma abordagem multidisciplinar e um grande trabalho de equipa entre
anestesia e cirurgião”, observa Ilda Viana, assistente hospitalar graduada do Serviço de Anestesiologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte e
coordenadora do Grupo de Anestesiologistas dos
Serviços de Cirurgia Cardiotorácica e de Cardiologia.
E acrescenta: “Tanto anestesistas como cirurgiões e cardiologistas têm um campo de ação comum, que é o coração, e isso exige um trabalho
de equipa e um diálogo permanente em cada passo da cirurgia.”
Segundo explica, no que respeita ao Serviço
de Cirurgia Cardiotorácica, a abordagem destes
especialistas ao doente começa logo no pré-operatório, com a finalidade de avaliar os fatores de
risco, não apenas da doença cardíaca em si, mas
de outros fatores e de outras patologias que o
doente possa ter, de forma a otimizar o seu estado clínico.
No intraoperatório, o anestesista tem como
principal desafio o manuseamento hemodinâmico. “São doentes com grandes alterações hemodinâmicas, é preciso compreender todos os aspetos técnicos cirúrgicos e as repercussões de cada
um deles para poder antecipar e tratar”, menciona, explicando que, na cirurgia cardíaca, ao desafio do doente com patologia cardiovascular grave
acrescem as repercussões da circulação extracorporal.
Ilda Viana destaca ainda o contributo do
anestesiologista para as novas técnicas cirúrgicas, cardíacas e torácicas que têm vindo a ser

implementadas no Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, só possível com uma boa comunicação
entre as diferentes especialidades, não podendo
deixar de referir também o Serviço de Himunohemoterapia.

bastante boa. Segundo afirma, o grupo de anestesistas que assegura a atividade – de rotina e
de urgência – neste espaço é constituído por
seis especialistas, que pertencem ao Serviço de
Anestesiologia do CHLN, dirigido por Lucindo
Ormonde.
E aproveita para salientar que a questão dos
recursos humanos é uma das dificuldades que
enfrentam atualmente. “Precisamos de mais
anestesistas”, menciona, acrescentando que estes especialistas demoram alguns meses até ter a
formação necessária e estarem integrados na cirurgia cardíaca.
“Em Portugal, a anestesia cardíaca não é uma
subespecialidade, porém, tem competências
muito específicas, tendo os profissionais de fazer
um treino de pós-graduação em anestesia e em
ecocardiografia transesofágica”, indica.
Anestesiologia marca presença
no Laboratório de Hemodinâmica

Ilda Viana: “Precisamos de mais anestesistas”

A analgesia do pós-operatório é, segundo indica, um dos domínios dos anestesistas, não só
para diminuir a morbilidade, mas também para
prevenir que a dor do pós-operatório possa evoluir para uma situação de dor crónica.
Falta de recursos humanos
Ao ser questionada acerca da integração destes profissionais no Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, Ilda Viana refere que a interação é

Outro aspeto que não pode deixar de ser referido é o facto de este grupo de anestesistas,
coordenado por Ilda Viana, trabalhar também
com a Cardiologia, no Laboratório de Hemodinâmica.
“Na última década, o âmbito das terapêuticas
efetuadas pela Cardiologia aumentou substancialmente, sendo as técnicas efetuadas sobretudo
em doentes muito idosos, com patologia cardíaca
ou cardiovascular grave e com muitas outras comorbilidades”, observa.
Tal como explica, também nestes casos a
abordagem da Anestesiologia tem início antes
dos procedimentos, com a discussão, a colaboração e o planeamento, em conjunto com o
cardiologista, permitindo assim a segurança e
o sucesso da terapêutica. “Neste momento, fazemo-lo duas vezes por semana, porém, o objetivo é que, brevemente, este tempo seja aumentado.”
Para terminar, Ilda Viana menciona que o futuro próximo passa, sobretudo, por dois vetores:
presença diária efetiva nos Cuidados Intensivos,
o que implica reforço da equipa, e melhor implementação do conceito heart team.
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Equipa de enfermagem do Ser viço
de Cirurgia Vascular do CHLN
Ana Almeida
Enfermeira responsável do Serviço de Cirurgia Vascular do CHLN

A

equipa de enfermagem do Serviço de Cirurgia Vascular do CHLN desenvolve a sua
atividade em duas vertentes: internamento e ambulatório. Para o internamento, o Serviço
dispõe de duas enfermarias e de uma Unidade de
Cuidados Diferenciados (UCD). Aproveitando a
separação física das enfermarias no internamento, o circuito dos doentes é, em regra, orientado de
acordo com a situação clínica do doente, nomeadamente, por razões epidemiológicas.
Para o internamento de doentes em pós-operatório imediato ou doentes em estado clínico crítico ou
instável (internos ou externos), o Serviço conta com
uma Unidade de Cuidados Diferenciados (UCD)
de cinco camas. Tem capacidade
para monitorização invasiva, suporte ventilatório e técnica dialítica contínua e intermitente.
Para o ambulatório, o Serviço dispõe de uma sala de bloco
operatório (cirurgia sem recurso a anestesiologista), que funciona nos dias úteis, recebendo
doentes referenciados pela consulta externa e/ou internamento
do CHLN e atos terapêuticos que
são efetuados no recobro e salas
de tratamentos. Neste último grupo incluem-se as pessoas com internamento para tratamento de feridas complexas
e/ou com necessidade de terapêutica endovenosa,
mas sem determinantes para internamento. Com
esta atividade conseguiu-se responder às necessidades dos doentes, libertando camas do internamento
e mantendo a continuidade de cuidados.
A equipa de enfermagem tem tido várias alterações na sua constituição, quer em número, quer
em competências adquiridas e/ou desenvolvidas.
Esta equipa conta com três enfermeiros especialistas em Reabilitação – um deles com título de mestre – e vários enfermeiros com pós-graduações em

diferentes áreas (doente crítico, tratamento diferenciado de feridas, podologia e cuidados intensivos). Esta equipa tem por objetivo prestar cuidados, individualizados e globais, de excelência,
ao doente/família com patologia do foro vascular,
demonstrando elevada competência nas áreas relacional, técnica e científica, promovendo a satisfação do doente e família. Um dos principais focos de atuação da equipa de enfermagem durante
o internamento incide na planificação do internamento/alta e inclusão do doente/família no processo terapêutico, de modo a facilitar a gestão das
situações de crise do doente/família e promovendo a reintegração na comunidade.

A equipa de enfermagem
deste Serviço desenvolve uma
prestação de cuidados de
excelência que garante a total
satisfação das necessidades
do doente/família.
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Na procura incessante pela excelência, pela
satisfação e pelo desenvolvimento dos profissionais,
a equipa de enfermagem participa em Projetos de
Qualidade de Cuidados de Enfermagem (PQCE)
organizacionais de modo a promover a segurança
e a eliminar consequências resultantes do internamento. Nomeadamente, na deteção e tratamento
precoce das complicações, na incidência de úlceras de pressão, de quedas, de erros de identificação,
na avaliação e controlo da dor, na referenciação de
doentes para cuidados continuados, no programa
de colheita de córneas em dador de coração pa-

rado, no Registo Informatizado de Enfermagem,
Desktop de Enfermagem, utilizando a Linguagem
CIPE®, no Projeto Cirurgia Segura e nas Infeções
Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS).
Simultaneamente, existem PQCE internos
desenvolvidos no Serviço pela equipa de en-

fermagem e com a sua intervenção direta: Prevenção e Controlo das IACS; Procedimentos em
Situação de Urgência/Emergência; Plano de
Formação em Serviço; Sistemas de Informação
e Circuitos de Comunicação; Programa de Enfermagem de Reabilitação/Readaptação Fun-

cional Respiratória e Motora; Programa de Controlo de Diabetes nos Doentes Internados. Este
último programa foi pioneiro em unidades clínicas de internamento.
Na concretização destes projetos, a equipa
aplica um plano de auditorias em todos os gru-

pos de trabalho e aplica inquéritos de satisfação
aos doentes submetidos a pequena cirurgia e aos
doentes em realização de tratamentos na cirurgia
de ambulatório: primeiro tratamento e tratamentos subsequentes.
Em fase de desenvolvimento estão: a participação nas sessões clínicas e apresentação dos resultados da investigação realizada em reuniões multicêntricas; a elaboração e aplicação de Inquérito
de Satisfação a Doentes Internados; a elaboração e

aplicação de Inquérito de Satisfação a Doentes Internados sob Programa de Enfermagem de Rea
bilitação/Readaptação Funcional Respiratória e
Motora e a realização de estudos retrospetivos e
prospetivos sobre os Indicadores de Qualidade –
Reabilitação/Readaptação Funcional Respiratória
e Motora do Doente do Foro da Cirurgia Vascular e
Tratamento Diferenciado a Feridas Complexas com
Recurso a Terapias Convencionais/Inovadoras.
A equipa de enfermagem deste Serviço desenvolve uma prestação de cuidados de excelência que
garante a total satisfação das necessidades do doen
te/família num ambiente humanizado e humanizante, promovendo, em simultâneo, o desenvolvimento e a satisfação dos profissionais.
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A Clínica Universitária
de Cardiologia e o Ensino
Universitário na FMUL

Coordenada por Armando Bordalo e Sá

UTIC Arsénio Cordeiro

recebe as mais variadas patologias cardíacas
Pensada com o objetivo do tratamento exclusivo a doentes coronários, a UTIC Arsénio Cordeiro adaptou-se àquela
que é a realidade da Medicina atual e recebe, neste momento, doentes com as mais variadas patologias cardíacas.

Ana G. Almeida
Professora associada com agregação da FMUL

A

Clínica Universitária de Cardiologia posiciona-se no ensino pré-graduado universitário do Mestrado Integrado de
Medicina, com amplas responsabilidades e atividades no ensino clínico. Participa no ensino
de diversas disciplinas, distribuídas em vários
anos da escolaridade. A Cardiologia constitui
uma área de grande importância, que atravessa
vários anos da aprendizagem do ensino universitário. O seu coordenador, Prof. Fausto J. Pinto, professor catedrático de Medicina/Cardiologia e, atualmente, também diretor da Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa, é, naturalmente, o responsável máximo das diferentes
atividades de formação. Nas suas atividades de
ensino e investigação, a Clínica Universitária de
Cardiologia conta com mais cinco docentes doutorados e com assistentes, vários dos quais com
projetos de doutoramento em curso.
Relativamente ao ensino da Cardiologia,
constituem desideratos importantes o progressivo ensino/aprendizagem desta área científica, integrando dados de ciências fundamentais,
com dados clínicos, laboratoriais, tecnológicos,
recorrendo, na atualidade, ao método centrado
no doente, baseado na resolução de problemas
clínicos. O mais importante objetivo é que seja
apreendido pelos alunos que esse conhecimento deve ser plenamente utilizado no diagnóstico e tratamento do doente através da melhor e
mais apropriada decisão clínica, com utilização
do conhecimento mais robusto e dos recursos
diagnósticos e terapêuticos mais apropriados,
ambos baseados na evidência e na melhor relação de custo-efetividade.
A Clínica Universitária de Cardiologia assume-se, assim, como responsável pelo ensino da
Cardiologia ao longo do curso, ministrando disciplinas do currículo obrigatório e optativo, colaborando ainda com outras disciplinas e instituições universitárias.

30

Coração e Vasos | Janeiro 2017

A disciplina de Medicina Cardiovascular, ministrada no 3.º ano, é a que surge mais cedo no
Curso e na qual o ensino/aprendizagem das primeiras atitudes diagnósticas e terapêuticas em
Cardiologia são ministradas e debatidas de forma estruturada. Já no 4.º ano do Mestrado Integrado, a Cardiologia como módulo da disciplina
de Medicina 1 e integrada no currículo obrigatório representa uma forma mais avançada da
aprendizagem clínica da Cardiologia, abrangendo já todas
as suas vertentes. Neste âmbito, são incluídas a compreensão
e a aprendizagem crítica dos
mecanismos, da fisiopatologia,
das manifestações clínicas, do
diagnóstico e terapêutica das
diferentes situações de doença
cardiovascular, assim como a
relação com outras áreas científicas da Medicina.
Ainda neste mesmo ano escolar, decorrem disciplinas
optativas complementares –
Eletrocardiografia, Ecocardiografia Básica I e II e Geriatria
–, caracterizadas por um ensino focado na intervenção ativa
dos alunos e baseado na aplicação em casos clínicos.
Já no 5.º ano, duas disciplinas optativas são
também da responsabilidade da Clínica Universitária de Cardiologia. As Práticas Clínicas Tutoriais em Cardiologia integram os alunos na
atividade hospitalar, possibilitando uma vivência real das vertentes clínicas e de exames complementares de diagnóstico e terapêutica. A outra atividade deste ano escolar é a de Disciplina
Optativa de Cardiologia, que tem por objetivo
proporcionar aos alunos a visão da Cardiologia
moderna, permitindo-lhes rever os avanços clí-

nicos e laboratoriais, os aspetos translacionais
e a visão crítica das Guidelines, das normas de
orientação clínica.
A Clínica Universitária participa também
na Disciplina de Introdução Clínica, do 3.º ano
da escolaridade, ministrando os estágios clínicos no âmbito da disciplina. Colabora ainda
ativamente no ensino do Mestrado Integrado
de Engenharia Biomédica do Instituto Supe-

A Clínica Universitária de
Cardiologia assume-se como
responsável pelo ensino da
Cardiologia ao longo do curso,
ministrando disciplinas do
currículo obrigatório e optativo,
colaborando ainda com outras
disciplinas e instituições
universitárias.
rior Técnico, nomeadamente, na disciplina de
Mecânica de Biofluidos, com uma frutuosa interação entre as duas áreas de conhecimento,
que tem elevado potencial para investigação de
translação e abre portas para futuras colaborações científicas.
Finalmente, e de forma não menos importante, os seus docentes têm assumido a responsabilidade de estágios de investigação clínica e de
orientação de teses de mestrado, os quais se têm
contado em número expressivo.

Criada em 1969, a Unidade de Tratamento Intensivo de Coronários (UTIC) foi, de acordo com
Armando Bordalo e Sá, a primeira unidade de
cuidados intensivos do País e pioneira a nível europeu. Ligado à UTIC desde 1976, naquela época
ainda enquanto interno, tendo assumido a coordenação em 2013, o médico frisa que foi única em
Portugal durante muito tempo.
Segundo recorda, a Unidade nasceu da visão e
do saber de Arsénio Cordeiro, que decidiu seguir
as recentes tendências europeias da altura, mais
concretamente do Reino Unido. Com o apoio da
Fundação Calouste Gulbenkian, na pessoa de
Azeredo Perdigão, criou uma secção dentro do
Serviço de Clínica Médica que dirigia, com o objetivo de tratar as arritmias pós- EAM. Mais tarde, sob a direção de Carlos Ribeiro, a UTIC tornou-se um serviço independente no Hospital de
Santa Maria.
“Este era o único local onde havia possibilidade de monitorizar os doentes, permitindo assim que se passasse a fazer o diagnóstico e o tratamento atempados das arritmias”, menciona,
lembrando que a fibrilhação ventricular era causa frequente de mortalidade no EAM.
Com esta abordagem, conseguiu-se reduzir
tendencialmente para zero o número de mortes
arrítmicas, diminuindo para metade a mortalidade total por enfarte. Ou seja, com a criação
da Unidade, aquela baixou de 30%, nos anos 60,
para 15%, na década seguinte.
Esta possibilidade de monitorização do ritmo
cardíaco foi alargada também a outras patologias, tendo, curiosamente, sido internadas neste espaço muitas crianças com intoxicação digitálica. “Era a única possibilidade que havia para
vigiar o ritmo cardíaco das crianças e, eventualmente, salvá-las”, lembra Armando Bordalo e Sá.
Adaptação aos tempos modernos
A UTIC soube ajustar-se à evolução da Medicina, mais propriamente da Cardiologia, e das alterações que ocorreram a nível da própria insti-

Para Armando Bordalo e Sá, a UTIC Arsénio Cordeiro precisa de uma “indispensável renovação de gerações”

tuição hospitalar. Adotou o nome do seu criador
e recebe doentes com as mais variadas patologias
cardíacas.
“Atualmente, dos cerca de 600 doentes/ano
que internamos, apenas 53% correspondem a casos de EAM e 5% a situações de angina instável”,
observa Armando Bordalo e Sá, acrescentando
que, contudo, e apesar de se prestar atendimento
transversal a toda a patologia cardíaca, de facto, a
doença coronária continua a dominar em termos
de prevalência.
Além disso, o CHLN é Centro de Referência
para a área da Hipertensão Pulmonar, pelo que
“tem quase sempre” doentes internados com esta
patologia. “Apresentam classes de insuficiência
cardíaca de grau avançado, que descompensam
facilmente e que necessitam de terapêuticas parentéricas muito específicas, que requerem uma
titulação cuidadosa”, explica.
Por outro lado, a UTIC cria, todas as semanas,
condições para receber os doentes que foram sujeitos a TAVI no Hospital de Santa Maria. Porém,

trata-se de internamentos muito curtos, em que
“o objetivo é a vigilância e o tratamento adequado
de eventuais complicações – felizmente, raras –,
sendo as mais frequentes as complicações vasculares no vaso de acesso”.
A questão das vagas e das altas parece ser “o
mais complicado de gerir”, o que não é difícil de
entender, tendo em conta a taxa de ocupação de
100%. A média de internamento é de seis dias,
com uma taxa de mortalidade de 7,5% entre os
doentes coronários, valor aparentemente elevado, mas justificado por se tratar, em muitos casos, de doentes selecionados, mais graves, para
ali transferidos.
Com seis cardiologistas “muito diferenciados
e de alta qualidade”, a UTIC Arsénio Cordeiro
precisa de uma “indispensável renovação de gerações”, refere Armando Bordalo e Sá, que desejasse que houvesse uma melhor capacidade de
monitorização, possibilitando o tratamento das
situações graves com novas técnicas de terapêutica modernas.
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Mapeamento de alta densid ade

no diagnóstico e ablação de dis ritmias complexas
João de Sousa
Unidade de Arritmologia Invasiva do Serviço de Cardiologia do CHLN-HSM

A

ssistiu-se, recentemente, a um avanço significativo na área da Eletrofisiologia Cardíaca (1), especificamente no
diagnóstico de disritmias complexas, com o desenvolvimento do mapeamento de alta densidade, atualmente presente em diversos sistemas de
mapeamento eletroanatómico, nomeadamente,
Carto® (Biosense-Webster), NaveX® (St. Jude)
ou Rhytmia® (Boston). Estes sistemas possibilitam a visualização e orientação temporoespacial, sem recurso a fluoroscopia, de vários cateteres, num modelo tridimensional da câmara(s)
cardíaca(s) mapeada(s).
O mapeamento de alta-densidade tornou-se
possível a partir do desenvolvimento de novos
eletrocateteres multipolares com elétrodos de pequenas dimensões e espaçamento curto (de que é bom exemplo
o cateter “PentaRay”, mostrado
na figura 1), aliado a significativa
evolução destes sistemas, com a
possibilidade de aquisição automática de vários eletrogramas
em simultâneo.
A possibilidade de aferir o
contacto (e a pressão – “contact force”) do elétrodo com a
superfície cardíaca e de eliminar o “ruído” tornou a avaliação
destes eletrogramas (amplitude e tempo de cativação) automática, permitindo uma muito
rápida e fidedigna aquisição e posterior classificação dos eletrogramas obtidos. Outro desenvolvimento significativo é o mapa de ondulação
(“Ripple” mapping no Carto ou “Sparkle” no NaveX), no qual são mostrados, em barras verticais
ou pontos luminosos, os vários componentes dos
eletrogramas de cada local em relação às suas características (tempo, amplitude e duração), permitindo assim uma avaliação da sequência de

despolarização da câmara, sem necessidade de
edição dos eletrogramas ou seleção de “janela de
interesse” para análise da disritmia.
Deste modo, o recurso a estes cateteres de
mapeamento multipolares, em associação a algo
ritmos de anotação automática, permite a aquisição rápida de mapas de alta densidade, com
milhares de pontos e grande detalhe fisiopatológico. A análise deste tipo de mapas permite assim definir o tipo e a extensão de alteração estrutural, através da identificação de áreas de cicatriz
miocárdica (eletrogramas de muito reduzida voltagem), bem como de sequências de ativação
anómalas, incluindo a identificação de áreas de
condução lenta ou de obstáculos anatómicos ou
funcionais à propagação do estímulo elétrico.

Assistiu-se, recentemente, a
um avanço significativo na área
da Eletrofisiologia Cardíaca,
especificamente no diagnóstico
de disritmias complexas, com o
desenvolvimento do mapeamento
de alta densidade.
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Estes extraordinários desenvolvimentos permitiram a melhor compreensão e tratamento de
substratos disrítmicos ventriculares, seja o caso
de taquicardias ventriculares (2) no contexto de
cardiopatia estrutural (associada a cardiopatia
isquémica ou a miocardiopatia não-isquémica) ou auriculares (3) (sobretudo taquicardias ou
flutter auriculares com origem na aurícula esquerda), nomeadamente iatrogénicos, ou seja,

associados a ablação prévia de fibrilhação auricular).
A taquicardia ventricular monomórfica representa um desafio terapêutico no doente com cardiopatia estrutural, associando-se a um aumento da morbilidade e mortalidade. As modalidades
terapêuticas disponíveis – farmacológica, cardioversor-desfibrilhador implantável (CDI) e procedimento convencional de ablação – encontram-se associadas a uma baixa taxa de sucesso e a
elevada taxa de recorrência a médio e longo prazo.
O procedimento convencional de ablação por
cateter reduz a taxa de recorrência de TV em
doentes com cardiopatia estrutural para 30-50%
por ano, uma taxa ainda inaceitavelmente elevada. Em doentes com cardiopatia estrutural, a taquicardia ventricular resulta habitualmente de
um fenómeno de reentrada dependente de um
istmo de condução. Tal istmo é constituído por
um conjunto de células miocárdicas viáveis limitadas por barreiras anatómicas (tecido fibrótico, cicatricial) e funcionais, originando condução
lenta dos impulsos, favorecendo a possibilidade
de reentrada intramiocárdica.
A identificação e eliminação deste istmo é o
principal objetivo do procedimento de ablação
por cateter. A identificação deste istmo pode ser
realizado recorrendo a técnicas clássicas de ativação e entrainment durante a taquicardia (apenas possíveis em cerca de 10% dos doentes, pois,
exigem inducibilidade e estabilidade da dis
ritmia, além de estabilidade hemodinâmica do
doente) ou através de mapeamento de substrato disrítmico durante ritmo sinusal e/ou pacing.
A importância do mapeamento de substrato
com a caracterização das áreas cicatriciais e análise da morfologia dos eletrogramas (EGM) em
ritmo sinusal/pacing com deteção de potenciais
tardios anómalos (LAVA – “late abnormal ventricular activation”) na identificação do istmo da

taquicardia ventricular evidenciou-se sobretudo
nos últimos anos, especialmente com o desenvolvimento dos mapeamentos de alta densidade. No
contexto de cardiopatia isquémica pós-enfarte
do miocárdio, as áreas de cicatriz são habitualmente subendocárdicas ou tansmurais, enquanto na cardioptia não isquémica estas áreas são
habitualmente subepicárdicas.
Assim, o mapeamento detalhado quer do endocárdio, quer do epicárdio é fundamental para
uma correta identificação do substrato presente,
de modo a permitir uma intervenção bem-sucedida. A técnica de ablação envolve assim a destruição de vias críticas de reentrada, ou seja, o
istmo de condução lente, através de identificação
de canais de condução e de potenciais tardios.
O mapeamento de alta densidade representou um avanço muito significativo igualmente
nas disritmias auriculares complexas, sobretudo
as que ocorrem nos doentes submetidos previamente a ablação de fibrilhação auricular com isolamento das veias pulmonares. Estas arritmias
(flutters “esquerdos”) ocorrem, na maioria, por
mecanismos de micro ou macrorreentrada, localizadas na aurícula esquerda, relacionadas com
áreas de condução lenta, provocadas por zonas
de fibrose, espontânea ou induzida pela ablação
prévia.
Os mapeamentos de alta densidade acoplados
a avaliação das frentes de ativação (“Ripple” ou
“Sparkle” mapping) permitem assim o diagnóstico das alterações estruturais presentes, identificando as zonas de cicatriz e as sequências de
ativação elétrica e evitando a necessidade de manobras de pacing (“entrainment”) que frequentemente levavam a interrupção ou modificação da
disritmia, impossibilitando o seu tratamento por
ablação (4).
No Laboratório de Eletrofisiologia do HSM
tem sido utilizado de modo sistemático o mapeamento de alta densidade no mapeamento e abla-

Figura 1. Mapeamento de voltagem do ventrículo esquerdo em doente com taquicardia ventricular isquémica. A seta aponta para cateter multipolar de mapeamento utilizado, Pentaray, o qual permite a aquisição
automática de múltiplos eletrogramas. Pode observar-se extensa área de cicatriz inferior e apical (baixa voltagem, a vermelho). Os pontos a rosa correspondem a áreas onde foram detetados potenciais tardios ventriculares (LAVA) e os vermelhos a locais de ablação onde foi aplicada com energia de radiofrequência.

ção de taquicardias ventriculares e de flutters auriculares esquerdos, com significativo sucesso
quer agudo, quer durante o seguimento.
No futuro, perspetiva-se que a integração com
métodos de imagem e a hibridização das tecnologias de mapeamento eletroanatómica, possam aumentar ainda a eficácia do mapeamento e
ablação das disritmias complexas.
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Serviço de Cardiologia do CHLN

Na vanguarda da prestação de cuidados na área cardiovascular
e preparado para continuar a responder aos desafios do futuro
Dirigido pelo cardiologista Fausto Pinto desde o verão de 2014, o
Serviço de Cardiologia do CHLN
tem, desde então, procurado responder a todos os desafios que lhe
são colocados, não esquecendo os
seus objetivos de aposta na inovação e na diferenciação, bem como
na capacidade dos seus profissionais poderem atuar ao mais elevado nível.

Fausto Pinto e
Dulce Brito à
conversa com
um dos doentes
na Unidade de
Internamento

Sendo parte integrante de um hospital universitário e, simultaneamente, do maior centro
hospitalar do país, os profissionais do Serviço de
Cardiologia não têm apenas uma função assistencial, focando-se também naquela que deve ser
a missão de um serviço académico: “prestar cuidados médicos, ensinar e investigar”.
Ao afirmar que dirigir um Serviço com estas características e dimensão tem sido, para si,
“uma experiência desafiante”, Fausto Pinto refere que, com a atual conjuntura, e perspetivando um futuro próximo, o grande objetivo é continuar a responder às exigências diárias, que são
“cada vez mais complexas”, tendo em conta a elevada diferenciação tecnológica na área cardiovascular.
“Felizmente, temos tido uma excelente colaboração e apoio por parte da administração hospitalar, fundamental para podermos continuar a
responder com a mesma, ou até maior, diferenciação àqueles que serão os desafios do futuro
nesta área, nas várias vertentes que correspondem ao que deve ser um serviço académico”, reconhece.
Fazendo referência ao Departamento de Coração e Vasos, diz acreditar que, ao aproveitar,
do ponto de vista funcional, as características
dos três serviços que o constituem, será possível
“utilizar o princípio geral da economia de escala,
utilizando e fazendo um melhor aproveitamento
dos recursos, de forma a serem mais custo-eficazes e, ao mesmo tempo, aumentar as potencialidades de articulação das três especialidades”.
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no polo do Hospital de Pulido Valente, onde está
instalada, também, uma pequena Unidade de Internamento e onde se realiza a Consulta de Insuficiência Cardíaca e a Reabilitação Cardíaca.
O Serviço de Cardiologia cobre toda a patologia cardiovascular, porém, os dois grandes grupos são, segundo Fausto Pinto, a patologia isquémica e a insuficiência cardíaca. Além destes,
e pelo facto de serem centro de referência, recebem também muita patologia do foro da arritmologia, quer para tratamento do doente com
fibrilhação auricular, quer com disritmias complexas.
Formação e investigação
Como não podia deixar de ser, a formação e a
investigação têm, obviamente, grande importância dentro deste espaço. O Serviço de Cardiologia está ligado a todo o ensino da área cardiovascular.
“No pré-graduado, ensinamos em vários anos
do curso de Medicina, sendo o 4.º aquele que
mais se destaca, pois, estamos integrados na disciplina de Medicina 1 e todos os anos recebemos
cerca de 400 alunos apenas desta cadeira”, explica Fausto Pinto. Os profissionais do Serviço dão

tem colaborado na realização de teses de mestrado e de doutoramento.
Os profissionais do Serviço de Cardiologia estão ligados a diversos projetos de investigação,
tanto no que respeita a ensaios clínicos como
ao desenvolvimento de vários registos e estudos da iniciativa do investigador nas várias áreas
da Cardiologia. Foi criado há alguns anos o Gabinete de Apoio à Investigação Cardiovascular
(GAIC), uma estrutura que dá apoio à investigação clínica do Serviço de Cardiologia, sendo que,
neste momento, estão ativos mais de 70 estudos.
“Temos dado grande impulso a esta área, uma
vez que considero que, como estrutura académica, devemos estar fortemente integrados e envolvidos, quer em estudos nacionais, quer internacionais, incluindo alguns financiados por instituições
europeias”, diz Fausto Pinto, que aproveita para
sublinhar a colaboração que existe com grupos do
Instituto de Medicina Molecular.
Evolução cardiológica aumenta
esperança média de vida
Ligado, desde 1994, ao Serviço do qual hoje é
diretor, Fausto Pinto lembra que a evolução, desde então e até aos dias de hoje, tem sido “enor-

Armando Bordalo e Sá na Unidade de Cuidados Intensivos Coronários (UTIC), que coordena

Fausto Pinto afirma que o que se pretende é
“melhorar tanto em termos de prestação como de
eficiência. É também, nesse sentido, que estamos
a apostar na modernidade. Podemos evoluir para
um grande departamento funcional e adequado
às exigências que se colocam”.
Um Serviço com história
O Serviço de Cardiologia surgiu em 1954,
aquando da inauguração do próprio hospital –
criado com o objetivo de ser um hospital escolar
– e resultou da passagem de uma área cardiológica e de outras especialidades de Santa Marta para
Santa Maria.
O seu primeiro diretor foi Eduardo Coelho,
“um dos grandes impulsionadores da Cardiologia moderna, que fez do Serviço um dos mais
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avançados da Europa”. Outro grande nome da
especialidade daquela época, segundo Fausto Pinto, foi Arsénio Cordeiro, que fundou a
primeira unidade coronária do país. Em termos de continuidade, surgiram depois grandes figuras, como Carlos Ribeiro, Fernando
de Pádua e Salomão Sequerra Amram, que organizaram várias unidades cardiológicas na
instituição.
Mais tarde, essas áreas acabaram por juntar-se e formar um grande Serviço de Cardiologia,
que foi tendo como diretores, ao longo do tempo, Celeste Vagueiro, Correia da Cunha, Mário
Lopes e Nunes Diogo, o antecessor de Fausto
Pinto.
O atual Serviço de Cardiologia encontra-se
organizado por unidades funcionais, “com uma
grande articulação e um conjunto de ligações en-

tre elas”. É na Unidade de Cardiologia de Intervenção que é feito todo o tipo de procedimentos
desta área, desde a patologia coronária às cardiopatias estruturais, sendo, atualmente, centro de
referência nacional nesta área; a Unidade de Arritmologia, Eletrofisiologia e Pacing é “o maior
centro implantador de pacemakers da Península Ibérica e onde têm sido introduzidas e implementadas uma série de metodologias modernas,
tanto no diagnóstico como na terapêutica de vários tipos de disritmias.
A Unidade de Internamento, apesar de relativamente pequena, dá uma boa resposta às solicitações, devido ao acesso que tem às novas
tecnologias; a Unidade de Cuidados Intensivos
Coronários (UTIC) recebe os doentes mais graves e faz, também, vários tipos de procedimentos associados à urgência; a Unidade de Técnicas

não Invasivas de Cardiologia reúne todos os exames diagnósticos não invasivos e de monitorização do doente no mesmo espaço.
A Unidade de Consultas Externas reúne “um
vasto conjunto de consultas de subespecialidade”. Fausto Pinto chama a atenção, por exemplo,
para a Consulta de Cardio-Oncologia, que “tem
tido um sucesso extraordinário no tratamento e
seguimento destes doentes”, acrescentando estar para breve o início de uma consulta dedicada
às dislipidemias. E destaca ainda a Consulta de
Miocardiopatias “que, seguramente, tem a maior
coorte de doentes a nível nacional”, e a consulta para doentes com paramiloidose, área para a
qual o CHLN é centro de referência.
O CHLN apresenta-se igualmente como o
maior Centro de Referência para a área de Hipertensão Pulmonar a nível nacional”. Situa-se

Fausto Pinto: “Como estrutura académica, devemos estar fortemente integrados e envolvidos, quer em
estudos nacionais, quer internacionais”

também várias disciplinas optativas e estão envolvidos num vasto conjunto de atividades pré-graduadas. No ensino pós-graduado, além do
internato médico, onde são recebidos dois internos por ano, num total atual de 11, este espaço

me”. “A Cardiologia que se pratica atualmente
nada tem a ver com a que se fazia há 20 anos!”,
sublinha.
A evolução tecnológica a que se tem assistido
em várias áreas acabou por ter reflexos na prá-
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tica clínica, sobretudo no diagnóstico e na terapêutica, acompanhando alguns outros avanços
em ciência básica.
“Todos estes avanços tecnológicos se repercutiram naquilo que é, hoje em dia, a área cardiovascular e que teve uma evolução imensa,
nomeadamente em termos do impacto dos desenvolvimentos da Medicina Cardiovascular, nos
últimos 20 anos, tal como no prolongamento da
esperança média de vida”, observa.
E salienta: “Cerca de 80% do aumento da esperança de vida deve-se aos avanços observados na área cardiovascular, que foram extraordinários.” Além destes, e segundo Fausto Pinto, a
evolução na área da Genómica, da Proteómica e
da Metabolómica também ajudaram a perceber
muito da deficiência cardiovascular.
No que respeita à terapêutica, quer na área
farmacológica, quer na de intervenção, verificaram-se também enormes desenvolvimentos nes-

tes últimos anos: “Hoje em dia, estamos também
na fase da denominada medicina de precisão,
em que começa a ser possível sermos mais específicos no tratamento individual. Temos alguns
exemplos fantásticos, que nos permitem antever
uma capacidade completamente diferente de intervenção, com um potencial imenso.”
Fausto Pinto menciona ainda que, na área cirúrgica, se verificaram desenvolvimentos muito
importantes, destacando a cirurgia mini invasiva como uma das mais significativas. “Aqui, na
nossa instituição, temos a mais-valia de poder
utilizar essas metodologias, que têm sido introduzidas pelo Prof. Ângelo Nobre e que permitem
alargar o leque de doentes a operar, de forma eficaz e com uma melhor recuperação para o doente”, sublinha.
Entretanto, outros métodos têm vindo a ser
introduzidos no que respeita à área do suporte
mecânico, com o desenvolvimento e a introdução

de novas técnicas, denominadas de sistemas de
assistência ventricular.
Com a terapêutica da regeneração miocárdica,
com a utilização das chamadas stemcells, tem-se
conseguido reconstruir os danos ao nível do coração.
Visão estratégica para o futuro
Fausto Pinto reconhece que gostaria de expandir o Serviço para poder cumprir o objetivo
de aumentar a produção. Para tal, “precisávamos, obviamente, de ter uma maior capacidade de internamento. Além disso, uma área que
estamos a pensar desenvolver é a dos Cuidados Continuados em Cardiologia, que seria interessante que pudesse estar integrada no Serviço.”
De qualquer forma, e para terminar, o diretor do Serviço de Cardiologia do CHLN salienta

que o grande desafio, neste momento, é a consolidação de todo o trabalho que tem vindo as ser
desenvolvido e que “tem tido excelentes resultados”.
“Porém, olhando para o futuro, a visão estratégica é a de integração do Serviço num grande
Departamento que possa, de forma funcionalmente articulada, atuar mais eficazmente, com
melhor utilização dos recursos, para que possamos estar na vanguarda da prestação na área cardiovascular”, refere, acrescentando que tudo isto
vai implicar alguma reformulação, inclusivamente de espaços físicos, e de uma maior integração
das três áreas.
“Como instituição terciária, académica e
universitária, temos obrigação de encontrar
as melhores soluções para podermos praticar
o que de melhor se faz em termos de prestação de cuidados, de investigação e de ensino”,
conclui.

Serviço de Cardiologia
Diretor: Fausto Pinto
Hospital de Santa Maria
- Unidade de Internamento: coordenada por Dulce Brito
- Unidade de Cardiologia de Intervenção: coordenada por Pedro Canas da Silva
- Unidade de Arritmologia e Pacing: coordenada por João de Sousa
- Unidade de Cuidados Intensivos Coronários (UTIC): coordenada por Armando Bordalo e Sá
- Unidade de Técnicas não Invasivas de Cardiologia: coordenada por Ana Almeida
- Unidade de Consultas Externas: coordenada por Manuela Fiuza
Hospital de Pulido Valente
Coordenador: Roberto Palma dos Reis
- Consulta de Hipertensão Pulmonar: coordenada por Susana Martins e Nuno Lousada
- Hospital de Dia de Insuficiência Cardíaca: coordenado por Nuno Lousada e Dulce Brito
- Reabilitação Cardíaca: coordenada por Machado Rodrigues
- Centro Cardiovascular da Universidade de Lisboa (CCUL): coordenado por Ana Almeida
- Gabinete de Apoio à Investigação Cardiovascular (GAIC): coordenado por Inês Cabrita

Os profissionais do
Serviço de Cardiologia
estão ligados a diversos
projetos de investigação.

Recursos humanos
Internos: 13
Médicos cardiologistas: 39
Pessoal técnico de diagnóstico e terapêutica: 43
Enfermeiros: 74

N.º de consultas e exames (por ano):
Consultas: 29.734
Ecocardiogramas: 10.475
Próteses aórticas transcutâneas: 87
Encerramentos do apêndice auricular
esquerdo: 20
Pacemakers implantados: 1144
Cateterismos diagnósticos: 2930
Angioplastias: 1202
Holters: 3083
Ressonâncias magnéticas cardiovasculares:
150
Angio-TAC coronárias: 140
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Laboratório Vascular

Consulta de Cardio-Oncologia

do CHLN

ManuelA FiUza
Assistente hospitalar Graduada de cardiologia do CHLN.
Professora Auxiliar de Cardiologia da FML.
Coordenadora da consulta externa de cardiologia do CHLN-HSM

Sónia Ribeiro
Cardiopneumologista. Responsável pelo Laboratório Vascular do CHLN

O

Laboratório Vascular do Serviço de Cirurgia Vascular do CHLN tem evoluído com o
crescimento assistencial do próprio Serviço. Com a presença de ecógrafo no Serviço há mais
de 20 anos, os cirurgiões vasculares têm apoiado
cada vez mais neste método imagiológico a sua decisão cirúrgica e o acompanhamento dos doentes.
Até ao ano de 2012, os exames de eco-Doppler
eram realizados pelos próprios cirurgiões vasculares, numa agenda complexa de consultas, bloco
operatório, enfermaria e urgência. É em 2012, e
num processo de unificação dos serviços de cirurgia vascular do Hospital de Santa Maria (HSM) e
do Hospital Pulido Valente (HPV), que o Professor Doutor José Fernandes e Fernandes requisita
um cardiopneumologista para o Hospital de Santa Maria, de forma a organizar a agenda e, em integração com a equipa médica, realizar e interpretar os exames requisitados ao Serviço, bem
como aumentar e melhorar a articulação com o
laboratório de eco-Dopppler do HPV.
Esta alteração de organização permitiu um
crescimento da atividade assistencial, passando
de 1000 exames, em 2012, para 3700, em 2013,

e tendo aumentado, nos últimos anos, para cerca
de 4500/ano no HSM e 8000/ano no total dos
dois hospitais.
A participação ativa nas reuniões do Serviço,
na passagem diária do serviço e nas reuniões científicas semanais permite ainda enquadrar melhor
este laboratório na atividade diária do bloco operatório, da enfermaria e da urgência interna e na
adequação da performance do exame e dos respetivos relatórios, no sentido de proporcionar a
informação necessária para a melhor estratégia
terapêutica dos doentes. A participação ativa em
projetos de investigação também tem proporcionado um input positivo de conhecimentos, valências e comunicação com outras especialidades.
São realizados diariamente exames de eco-Doppler dos diversos territórios vasculares, em
particular dos vasos do pescoço, dos vasos do
abdómen e da circulação arterial e venosa dos
membros superiores e inferiores.
Com o crescimento da abrangência e produção do laboratório, também se criaram vias de comunicação com diversas consultas e especialistas
do CHLN. Neste momento, existe comunicação
direta entre a Consulta de Cirurgia Vascular e de
Nefrologia e o Laboratório de eco-Doppler no en-

Figura 1. Controlo de stent implantado na
anastomose da artéria de enxerto renal com a ilíaca
externa (imagem do Laboratório Vascular do CHLN)

Figura 2. Falso aneurisma femoral esquerdo em
doente com bypass aorto-bifemoral (imagem do
Laboratório Vascular do CHLN)
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caminhamento e acompanhamento dos doentes
para transplante renal (foram avaliados cerca de
55 doentes em 2016) e no apoio à decisão e monitorização de acessos vasculares para hemodiálise
(cerca de 170 avaliações em 2016).
A avaliação das artérias renais também tem registado um crescimento neste Laboratório, tendo
sido veiculada e apoiada pelo Professor Doutor Luís
Mendes Pedro e com prescrições vindas das diversas consultas, mas em especial das consultas de Hipertensão, de Cardiologia e de Nefrologia, tendo
sido realizadas cerca de 70 avaliações em 2016.
O apoio e monitorização de intervenções por
eco-Doppler tem aumentado com a expertise e
confiança dos seus resultados, racionalizando a
prescrição interna na Consulta de Cirurgia Vascular de exames imagiológicos com radiação
ionizante, pelo que em 2016 foram avaliados com
eco-Doppler cerca de 40 doentes com endoprótese aórtica (EVAR).
Em termos de perspetivas futuras, o Laboratório pretende ainda crescer em competências e
em inovação, com a integração de outros exames
complementares de estudo da fisiologia vascular,
bem como com a integração das modalidades tridimensional e de contraste no apoio à investigação clínica e ao melhor cuidado dos doentes vasculares.

Figura 3. Reconstrução tridimensional de estenose
carotídea (imagem do Laboratório Vascular do CHLN)

A

doença cardiovascular (DCV) e o cancro
são responsáveis por cerca de 60% das
causas de morte na chamada civilização
ocidental. Em Portugal a situação não é muito diferente, mostrando os dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística, referentes a 2014,
que a principal causa de morte é cardiovascular
(30,6%), seguida do cancro (24,9%).
Apesar disto, nas últimas décadas, tem vindo a aumentar a taxa de sobrevivência de ambas
as doenças, graças a extraordinários avanços nas
terapêuticas que atualmente estão disponíveis.
O número de sobreviventes de cancro já ultrapassa os 20 milhões (EUA e Europa), com uma taxa
de sobrevivência aos 5 anos de 68%.
Com efeito, observa-se, actualmente, uma
mudança de paradigma em relação ao doente oncológico, que passou a ser visto como portador
de doença crónica. Todavia, o aumento da sobrevivência e o envelhecimento da população foram
acompanhados de um aumento da taxa de efeitos adversos cardiovasculares, em particular se já
havia doença cardíaca prévia. A cardiotoxicidade (CTX) é um efeito adverso frequente e conhecido de muitas terapêuticas oncológicas tradicionais (como as antraciclinas ou a radioterapia
torácica), mas também pode ocorrer com os novos fármacos – as chamadas terapêuticas alvo.
A CTX pode afetar a sobrevivência e a qualidade de
vida destes doentes, independentemente do seu
prognóstico oncológico.
Os efeitos adversos cardiovasculares mais frequentes das terapêuticas oncológicas incluem
disfunção ventricular esquerda sintomática e
assintomática, hipertensão arterial (HTA), arritmias, QT prolongado, fenómenos tromboembólicos e a isquemia do miocárdio. Ao invés da
CTX associada à terapêutica tradicional, a CTX
associada às novas terapêuticas alvo tende a ser
reversível com a suspensão da terapêutica (ex:
trastuzumab) ou tratável com terapêutica médi-

ca, como a HTA associada aos inibidores da angiogénese (ex: sunitinib; bevacizumab). Por outro lado, à medida que as estratégias terapêuticas
vão evoluindo, é previsível que as terapêuticas
tradicionais sejam associadas com uma ou mais
das terapêuticas alvo, aumentando a probabilidade de aparecimento de CTX.
Embora a CTX associada à terapêutica oncológica sistémica convencional esteja bem estabelecida, a CTX precoce e tardia das novas terapêuticas alvo não é ainda bem conhecida, como
também não sabemos as potenciais consequências precoces e tardias das associações terapêuticas. Consequentemente, é cada vez mais importante identificar vários biomarcadores precoces
de envolvimento cardíaco.
De facto, os doentes sobreviventes de cancro
têm uma elevada incidência de DCV, que são a
principal causa de mortalidade nestes doentes,
a seguir às segundas neoplasias. Esta população
apresenta um risco 15 vezes maior de vir a desenvolver insuficiência cardíaca, 5 a 10 vezes de
enfarte do miocárdio e 9 vezes de acidente vascular cerebral. Estes riscos atribuídos à CTX das
terapêuticas oncológicas podem permanecer por
toda a vida.
Para além da CTX precoce e tardia, há vários
outros factores a ter em consideração para explicar o risco aumentado de DCV nesta população:
muitos sobreviventes vão desenvolver os chamados factores de risco (FR) tradicionais relacionados com o envelhecimento, como HTA, diabetes
mellitus, dislipidemia e obesidade, sendo que estes
FR são comuns às duas doenças. As próprias terapêuticas oncológicas podem aumentar o risco de
aparecimento de alguns destes FR e as alterações
no estilo de vida após os tratamentos oncológicos,
como o aumento de peso e a redução da actividade
física, podem também exacerbar o risco de DCV.
Dada a dimensão e relevância desta questão,
faz todo o sentido falar de Cardio-Oncologia,

uma nova subespecialidade médica. O número
crescente de doentes oncológicos com problemas
cardíacos implica uma abordagem que deve ser
partilhada entre cardiologistas, oncologistas e radioterapeutas.
Esta nova área do conhecimento médico deve
também incluir uma componente formativa clínica, sendo também desejável a implementação de
projetos de investigação clínicos e translacionais.
Em setembro de 2015, foi aprovada no CHLN/
/HSM a Consulta de Cardio-Oncologia, pioneira no nosso país, e operacionalizada a partir
de janeiro de 2016 por 3 médicos (Andreia Ma
galhães, Miguel N. Menezes e eu própria), dando seguimento a uma estreita colaboração entre
os serviços de Cardiologia, de Oncologia e de Radioterapia em projetos de investigação clínica.
Nesta consulta, os protocolos de monitorização da CTX incluem a avaliação dos doentes antes do início da terapêutica oncológica, nomea
damente, nos doentes com patologia cardíaca
prévia e/ou com FR cardiovasculares que vão iniciar terapêutica com alto potencial cardiotóxico,
monitorização durante a terapêutica, no sentido
de detetar e tratar precocemente complicações
cardiovasculares e monitorização após o tratamento.
Nas consultas de Cardio-Oncologia os doentes realizam também, no mesmo dia, entrevista
de enfermagem (concretizada, desde o seu início,
pela Enf.ª Anabela Matos e, mais recentemente,
também pelo Enf.º Luciano Claro), que inclui um
questionário de qualidade de vida, uma explicação sobre os objectivos da consulta e entrega de
um folheto explicativo; electrocardiograma e estudo ecocardiográfico (realizado pela CPL Paula
Costa). Toda a informação fica armazenada em
suporte electrónico.
No ano de 2016 foram realizadas mais de 200
consultas e realizados mais de 300 estudos ecocardiográficos e ECG.
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Acompanhamento versus is olamento:
impacto no bem-estar do doente

BRS Summit

Melhorar a utilização
de stents bioabsorvíveis

Adélia Lopes
Enfermeira da UTIC do Serviço de Cardiologia do CHLN-HSM

Patrícia Vidinha
Enfermeira da UTIC do Serviço de Cardiologia do CHLN-HSM

A

melhoria das condições assistenciais e a diferenciação da prestação de cuidados nas
unidades de saúde traduziu-se numa nova
conceção do sistema de saúde. Assim, o sistema de
saúde passou a prever que a satisfação das necessidades de cada pessoa tenha por base uma conceção
unitária e integral das suas múltiplas dimensões e
indivisível da comunidade que integra.(1) A pessoa
em situação crítica espera que a equipa multidisciplinar privilegie um cuidado personalizado e que vá
de encontro às suas reais necessidades.
Numa Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) o
processo de transição saúde/doença surge de uma
forma inesperada e súbita. No momento da hospitalização, a pessoa e sua família experienciam múltiplos fatores de stress (o ambiente hospitalar, a
equipa de saúde e a linguagem técnica) que, aliados
à separação física do doente, podem gerar ansiedade e stress.(2) Existe incerteza quanto ao prognóstico e uma forte possibilidade de o doente falecer.
É, então, uma situação geradora de crise emocional
e que rompe o equilíbrio e as rotinas familiares.(3,4,5)
Neste contexto, os profissionais de saúde enfrentam importantes desafios no que se refere
à satisfação das necessidades da pessoa em situação crítica, internada na UCI. O paradigma
do cuidado holístico e individualizado à pessoa
em situação crítica e sua família requer, dos enfermeiros, uma conciliação harmoniosa entre a
mestria da tecnologia e a arte do cuidar.(6)
Sensível a esta problemática, e conscientes das
necessidades da pessoa e família internadas na Unidade de Tratamento Intensivo Coronário (UTIC), a
equipa de enfermagem desenvolveu um estudo que
visou identificar as vivências do doente e as necessidades da família face ao período de visita na UTIC.
O estudo tem como objetivo melhorar a prática diária
nos cuidados prestados, com vista à satisfação das necessidades emocionais e relacionais dos doentes e família, considerando esta tão importante quanto a manutenção da estabilidade hemodinâmica do doente.
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O presente estudo foi desenvolvido na Unidade de Tratamento Intensivo Coronário do Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar Lisboa
Norte – Hospital de Santa Maria. Esta Unidade é
constituída por dois setores: Unidade de Cuidados
Intensivos e Unidade de Cuidados Intermédios.
O horário de visita instituído decorre no período
das 16h00 às 17h30 e das 18h30 às 19h30. No entanto, sempre que solicitado previamente, o horário de visita é flexível. O estudo foi realizado entre
dezembro de 2015 e fevereiro de 2016. Foram efetuadas entrevistas semi-estruturadas aos doentes
e aos familiares foi efetuada recolha de dados com
a aplicação do questionário Critical Care Family
Needs Inventory (Melo, 2006). (7)
Os resultados obtidos evidenciam que o doente cardíaco crítico internado vivencia uma série de
sentimentos que o influenciam na sua recuperação e bem-estar. Referem, ainda, haver uma rutura com o seu contexto social e familiar. O principal
contributo, segundo os doentes, que minimiza e
ajuda a suportar o sofrimento desta vivência, passa pelo alargamento do período de visita para a
pessoa de referência – acompanhamento familiar.

A maioria dos doentes entrevistados realça que este acompanhamento iria proporcionar
bem-estar, apoio emocional e afetivo, bem como
capacitá-lo no autocuidado. Relativamente às necessidades que os familiares descreveram como
mais importantes, a serem satisfeitas pela equipa
de saúde no alívio e diminuição do sofrimento e
do stress, foram a confiança e a informação, logo
seguidas da necessidade de proximidade.
É importante para a família poder estar com
o doente e isso implica poder visitá-lo a qualquer
momento.(8,9) Avaliar e intervir eficazmente sobre
as necessidades da família, durante o período inicial de crise, é importante para reduzir o impacto
negativo do stress, fortalecer a capacidade de interação e apoio ao doente e aumentar a satisfação
familiar com os cuidados prestados. (10)
Neste estudo, a personalização do horário de
visita é uma necessidade expressa tanto pelos
doentes internados como pela família.
Tendo por base os resultados, considerámos
pertinente integrá-los na nossa prática diária.
A necessidade de mudança é um desafio que se
traduz na personalização do horário de visita –

Ângela Dias, Patricia Vidinha, Liliana Claro, Jorge Cartaxo e Adélia Lopes

alargamento do horário – e consequente envolvimento do familiar de referência nos cuidados
de enfermagem. De modo a dar resposta ao desafio colocado, foi desenvolvido o projeto “Acompanhamento pelo familiar de referência à pessoa internada na UTIC”, onde os vários grupos
profissionais foram envolvidos. Com este projeto, pretende-se que haja um maior acompanhamento, pelo que foi proposto que este decorra no
período das 9h00 às 21h00. Está planeado o seu
início para o mês de janeiro de 2017.
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Pedro Canas da Silva, diretor do Laboratório de Hemodinâmica do CHLN, foi um dos
responsáveis pela organização do BRS Summit,
uma reunião promovida pela APIC – Associação
Portuguesa de Intervenção Cardiovascular com
o objetivo de implementar uma utilização adequada e estandardizada para a implantação de
stents bioabsorvíveis.
A iniciativa realizou-se a 30 de setembro, no
auditório da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, em Lisboa, e teve como finalidade principal a elaboração posterior de um consenso que
atualize e harmonize os critérios para o uso destes dispositivos, indicando as melhores práticas
a adotar, entre uma vasta variedade de cenários
disponíveis.
Dezena e meia de cardiologistas de intervenção, alguns com grande experiência neste tipo
de dispositivos, nomeadamente com a entrada
em estudos nacionais e internacionais, estiveram presentes no evento, para além de dois especialistas estrangeiros que já publicaram artigos sobre este assunto.
Pedro Canas da Silva considera que esta
nova forma de tratamento é, sem dúvida, “um

progresso”. Deve, porém, ser avaliada “calma e
pausadamente”, para que todos percebam o que
tem de ser feito.

João Brum Silveira, Pedro Canas da Silva e Rui
Campante Teles

João Brum Silveira, cardiologista de intervenção do Hospital de Santo António, CHUP,
foi também responsável pela organização desta iniciativa. Rui Campante Teles, presidente da APIC, foi um dos participantes no BRS
Summit.
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Roberto Palma dos Reis, coordenador da unidade de Cardiologia do hospital de pulido valente:

“Prestar cuidados paliativos na IC é al go inovador e que faz todo o sentido”
Roberto Palma dos Reis, coordenador da Unidade de Cardiologia do
HPV, falou-nos da avaliação que faz desde a fusão dos dois serviços,
da organização deste espaço e dos projetos futuros. A prestação de
cuidados paliativos na fase final da insuficiência cardíaca é um projeto que lhe é “querido”, que para si faz todo o sentido e que pretende
concretizar em breve.
Just News (JN) – Há quanto tempo está
ligado à Cardiologia do Hospital de Pulido Valente?
Roberto Palma dos Reis (RPR) – Entrei
em 1984, como interno da especialidade. Estou
neste espaço desde então, com um pequeno intervalo, de três anos, em que estive no Barreiro.
JN – Assumiu mais tarde a Direção do
Serviço de Cardiologia do HPV?
RPR – Sim, desde 2007 e até à fusão com o
Serviço de Cardiologia do Hospital de Santa Maria.
JN – Essa fusão ocorreu há cerca de
três anos. Que avaliação faz deste processo?
RPR – Éramos um Serviço autónomo, que tinha todas as valências – cuidados intensivos, hemodinâmica, internamento, consultas, técnicas,
entre outras. Considerados dos mais produtivos
do país, estávamos em 2.º lugar no ranking nacional, logo a seguir ao Hospital de São João, no
Porto. Creio que foi feita a fusão com Santa Maria porque se entendeu que não justificava haver
dois serviços, no mesmo centro hospitalar e num
espaço geográfico tão curto. Obviamente, isto
comportou dificuldades e, até, algumas “dores”,
como perdermos a hemodinâmica e os cuidados
intensivos. Porém, apresentou também oportunidades e uma delas é sermos dos maiores grupos de Cardiologia do País. Além disso, o facto de
deixarmos de ter todas as valências para passarmos a ter apenas algumas permitiu diferenciarmo-nos em áreas específicas, como é o caso da
hipertensão pulmonar, do hospital de dia de insuficiência cardíaca, que é muito forte, e da reabilitação cardíaca.
Considero que o “deixar de ter tudo” permite-nos ser, talvez, mais especiais naquilo que fazemos, sempre em complementaridade com San-
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tensivos, a crónica um seguimento mais à distância, quer num ambiente de consulta externa,
quer de hospital de dia de insuficiência cardíaca e de hipertensão pulmonar. Por oposição, as
doenças agudas que nós não acompanhamos, no
momento, são o enfarte agudo do miocárdio, que
tem de ser seguido em cuidados intensivos e com
a hemodinâmica disponível, e as arritmias agudas graves, que precisam de uma monitorização
próxima que não temos. Digamos que, com a fusão dos dois serviços, houve necessidade de encontrar áreas em que fossemos úteis e em que
acrescentássemos valor ao CHLN.

ta Maria. Ao sermos um Serviço único, não faz
sentido que se dupliquem as áreas. Há opções
que são centrais, nomeadamente, do diretor do
Serviço, o Prof. Fausto Pinto, e da própria Administração do CHLN, e nós temos ficado com áreas
gerais (internamento, consulta, técnicas...) e com
nichos de atividade, em que podemos ser especiais.
JN – Considera então que foi uma mais-valia?
RPR – Quem na mudança vê um problema
tem um problema. Quem vê uma oportunidade
tem uma oportunidade. Antes da reformulação
hospitalar, Lisboa tinha três laboratórios de hemodinâmica, com três equipas de prevenção em
poucos metros – Curry Cabral, Santa Maria e Pulido Valente. E, de facto, a nível nacional, isto não
faz muito sentido. Não significa que não gostássemos de ter todas as valências. Porém, sendo
objetivo, havia efetivamente uma necessidade de
reformulação.
Devo ainda referir que, no meu entender,
o Polo de Cardiologia no HPV se justifica não
apenas pelos doentes que seguimos, mas também pelo apoio a outros doentes e valências do
hospital. Temos a maior Cirurgia Torácica de
Portugal, que opera doentes todos os dias, uma
Pneumologia com muitas camas e atividades técnicas de ponta, uma Medicina Interna grande e
cirurgia ambulatória. Acredito que as atividades
do HPV mantêm a necessidade de apoio cardiológico diário.
JN – Como está organizada esta Unidade?
RPR – Excetuando a área invasiva e de
agudos, o Polo de Cardiologia do HPV tem praticamente tudo: internamento, uma área de consulta externa importante, técnicas ambulatórias
– ECG, ecocardiografia transtorácica e transesofágica, provas de esforço e registos de Holter,

JN – Quantos profissionais constituem
a equipa desta Unidade?
RPR – Sete cardiologistas, 15 enfermeiros, 9
auxiliares e 8 técnicos cardiopneumologistas. Estamos a falar de cerca de 40 pessoas, incluindo
todas as classes profissionais. Em termos médicos, temos sete cardiologistas, dos quais quase
metade está a tempo parcial. Temos algumas dificuldades devido à falta de profissionais, mas vamos resolvendo a questão da melhor forma possível.
Roberto Palma dos Reis: “As atividades do HPV mantêm a nec essidade de apoio cardiológico diário”

MAPA, implantação de pacemakers e, no âmbito
da hipertensão pulmonar, cateterismos direitos.
Temos áreas especiais, como é o caso do hospital
de dia de insuficiência cardíaca, com milhares de
visitas anuais, a que acresce o apoio domiciliário. Desta forma, é possível que os doentes sejam
avaliados e façam terapêuticas quer no hospital,
quer em casa, evitando muitas vezes que sejam
internados.
A área da reabilitação cardíaca é também muito importante para nós e, creio, para o Centro
Hospitalar. O Centro de Referência para a área
de Hipertensão Pulmonar, que tem tido um crescimento e um desenvolvimento importantes foi
colocado no HPV, concentrando o trabalho de
especialistas dos dois hospitais. No fundo, temos
toda a Cardiologia, à exceção da intervenção hemodinâmica aguda e dos cuidados intensivos. De
certa forma, desenha-se que os doentes mais crónicos sejam predominantemente seguidos no Pulido Valente e os mais agudos em Santa Maria.

JN – Quantos doentes seguem por ano?
RPR – E difícil dizer, porque passámos a ter
números conjuntos com Santa Maria. Fazíamos
na ordem de 12 a 14 mil consultas por ano, mais
de 20 mil exames complementares e cerca de
quatro mil visitas de insuficiência cardíaca. Neste
momento, diria que, apesar do número reduzido
de médicos, fazemos muitas consultas externas e
mantemos uma boa produção em exames complementares. Destaco, naturalmente, o hospital
de dia de insuficiência cardíaca, a reabilitação
cardíaca e a hipertensão pulmonar, que é centro
de referência. Acredito que colaboramos ativamente e de forma produtiva com os números do
Serviço de Cardiologia do CHLN (HSM + HPV).
JN – As principais patologias seguidas
nesta Unidade prendem-se com a insufi
ciência cardíaca?
RPR – Sim e com toda a doença cardíaca crónica. A doença aguda subentende cuidados in-

JN – Como é a interação destes profissionais com os de Santa Maria?
RPR – É muito boa! E parte dos profissionais que cá trabalharam foi para Santa Maria,
nomeadamente os que faziam hemodinâmica.
Alguns colegas de Santa Maria desempenham
algumas funções no HPV, no âmbito da hipertensão pulmonar e do pacing. As relações são
muito cordiais. Complementamos as necessidades uns dos outros. É claro que são grupos
distintos, que tinham filosofias de base diferentes, mas a interação tem sido bastante positiva.
JN – Quais as principais dificuldades
que enfrentam?
RPR – As dificuldades são fazer muito e
bem, sempre. Num mundo com constrangimentos económicos grandes, nomeadamente na área
da saúde, fazer muito e cada vez melhor com recursos limitados é um desafio que tem de ser
assumido. Os recursos são limitados, mas nós
queremos seguir bem os doentes. Há áreas tec-

nológicas com custos muito grandes, da qual a
hipertensão pulmonar é um exemplo. Temos de
tentar fazer sempre o melhor possível não gastando muito. Mas este não é um desafio do Pulido Valente e sim nacional, que encaramos com
naturalidade.
Porém, a grande dificuldade que temos para
conseguir dar resposta diária são, como já referi, os recursos humanos médicos. Éramos mais
de 20, atualmente, somos sete. No que respeita
aos enfermeiros e aos técnicos, não temos problemas de maior. Quanto ao equipamento, também não estamos mal, os aparelhos são, em geral, adequados.
JN – Como é ser coordenador desta
Unidade?
RPR – É trabalhar diariamente com um grupo de amigos e ter desafios permanentes para
continuar a fazer o melhor. É muito agradável!
JN – Projetos futuros?
RPR – Fazer sempre bem e cada vez melhor.
Além disso, temos um projeto que me é querido
e que, possivelmente, vamos conseguir cumprir
brevemente: prestar cuidados paliativos na fase
final da insuficiência cardíaca. Temos em Portugal cuidados paliativos para a doença neoplásica.
No entanto, a insuficiência cardíaca, na fase final,
tem um prognóstico pior que a maior parte das
neoplasias e associa-se a um grande sofrimento,
nomeadamente, pelo cansaço e pela dispneia que
acarreta.
A Medicina evoluiu bastante no tratamento da
dor, mas não tem muitas soluções para a dispneia.
Este projeto será inovador a nível nacional e poderá ajudar os nossos doentes na sua fase final.
E, uma vez que seguimos muitos insuficientes
cardíacos, é algo que faz todo o sentido ser desenvolvido no polo do HPV.
Não podemos demitir-nos de ser médicos e
de acompanhar os doentes, independentemente
da sua fase da doença. Acompanhar a fase final é
mais penoso, mesmo para o médico, mas é tão ou
mais importante do que quando as coisas correm
bem. O cardiologista indigitado para responsável por este projeto é o Dr. Parente Martins que,
pelas suas características enquanto ser humano,
julgo ser a pessoa indicada.
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O papel dos técnicos perfusion istas

Carlos Serpa
Técnico de Circulação Extracorporal do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica DO CHLN

E

ntre os anos de 1628 e 1952, foram efetuados
vários estudos sobre a circulação sanguínea,
experiências em animais com máquinas de
coração-pulmão artificiais, coagulação sanguínea,
hipotermia e o fabrico de oxigenadores de películas, de bolhas e, mais tarde, de membrana.
Com base nestes estudos e experiências, John
Gibbon e sua mulher, Mary Gibbon, no ano 1953,
criaram uma máquina coração-pulmão artificial
que este utilizou na 1.ª cirurgia com suporte de
circulação extracorporal (CEC), com sucesso.
A cirurgia foi a uma paciente com uma comunicação interauricular. Assim, podemos dizer que
Mary Gibbon foi a 1.ª perfusionista da História.
No ano de 1955, foi patenteada a 1.ª máquina
de bombas com roletos por Porter e Bradley. No
ano de 1953, Décio Ferreira, no Hospital Pulido
Valente, em Lisboa, em conjunto com a sua equipa, fabricou uma máquina coração-pulmão artificial e realizou a primeira cirurgia em Portugal
com apoio de CEC, cirurgia doença congénita,
“Shunt Blalock e Potts” numa tetralogia de Fallot.
Entre os anos de 1959 e 1962, o Hospital de
Santa Marta, em Lisboa, e posteriormente o Hospital de Santa Maria adquiriram máquinas coração-pulmão e iniciaram a realização da cirurgia
de coração aberto. Podemos referenciar como cirurgiões históricos desta época: Décio Ferreira,
Celestino da Costa e Manuel Machado Macedo.
Até 1991, continuou a evolução da cirurgia cardíaca em Portugal, nomeadamente, transplantes cardíacos, 1.º no Hospital de Santa Cruz, pelo
Prof. Douyot Queiroz e Melo. No Hospital de Santa Marta, o 1.º Transplante Cardiopulmonar, pelo
Prof. Doutor Rui Bento. Entretanto, novos centros
de Cirurgia Cardiotorácica abriram pelo restante
país, Porto, Coimbra e Vila Nova de Gaia.
Neste período, começam a aparecer os primeiros perfusionistas em Portugal: médicos, enfermeiros, técnicos e outros com diversos graus
académicos, que se ofereciam voluntariamente
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para desempenhar esta missão. Os primeiros perfusionistas: Dr. Sampaio (médico) e João Bica.
Depois de Portugal entrar na CE, os diretores
dos serviços de CCT foram contactados pelo European Board of Cardiovascular Perfusion para
que todos os perfusionistas no ativo fossem certificados. Também exigiram a abertura de uma Associação Portuguesa de Perfusionistas (APP), na
qual era estruturada a carreira desta área profissional, qual o grau académico para os futuros técnicos perfusionistas (foi aprovado em assembleia
o Curso de Cardiopneumologia), organização de
jornadas e trabalhos científicos.
Com a abertura das escolas de Saúde em Lisboa
e, posteriormente, no Porto e em Coimbra, apareceram os técnicos de Cardiopneumologia, salvo
erro no ano letivo de 1982/83.
Hoje, a maioria dos técnicos de
perfusão têm a licenciatura de
Cardiopneumologia. A nível nacional, estão, nesta data, 32 perfusionistas no ativo.
Os técnicos de perfusão têm
conhecimento de fisiologia cardiovascular, fisiologia do sangue, fisiologia respiratória, fisiologia renal, fisiologia da água e eletrólitos,
materiais e biocompatíveis, conhecimento do equipamento que
utilizam, anticoagulação, hipotermia, hemodiluição,
alterações de equilíbrio ácido-base, proteção miocárdica, hemodinâmica da perfusão e farmacologia.

de O2 e recolha de CO2. Hoje, a CEC não apenas
substitui a função cardiopulmonar, mas preserva
a integridade celular, o metabolismo dos órgãos
durante o procedimento cirúrgico. Como todos os
procedimentos, também podem ocorrer complicações, sendo as mais frequentes: hemorragia, lesões por baixo débito, disfunção respiratória, disfunção renal, alterações neurológicas e infeções.
Grupo Coração e Vasos
do CHLN-HSM
Os serviços de CCT, Cirurgia Vascular e Cardiologia agruparam-se no Departamento de Coração e Vasos. As equipas cirúrgicas são formadas por médicos (cirurgiões e anestesistas),

Entre outubro de 1985 e a
atualidade realizaram-se 12.939
cirurgias com apoio de CEC e
4204 cirurgias coronárias off pump,
preferencialmente cirurgia de adulto.

Circulação Extracorporal (CEC)
A base da CEC é o desvio do sangue do lado direito do coração para o oxigenador, onde se dá a
troca gasosa, depois o sangue oxigenado é bombeado para uma via arterial, normalmente para
a aorta ascendente, para se manter a perfusão
para todos os órgãos. Assim, mantemos entrega

enfermeiros, técnicos e assistentes operacionais.
No Serviço de CCT existem 4 técnicos perfusionistas e um em formação. O Serviço CCT tem
conseguido, com este staff, dar resposta positiva a todas as técnicas cirúrgicas, mesmo as mais
complexas, como, por exemplo, a cirurgia do
aneurisma da aorta toracoabdominal.
Entre outubro de 1985 e a atualidade realizaram-se 12.939 cirurgias com apoio de CEC e 4204
cirurgias coronárias off pump, preferencialmente
cirurgia de adulto. Realizaram-se ainda outras cirurgias cardíacas off pump, como, por exemplo:

coartação da aorta, rotura da parede livre do ventrículo esq.º, ablação da fibrilhação auricular.
As funções dos técnicos perfusionistas dentro
da equipa cirúrgica são:
- Planear, preparar, analisar e utilizar meios
tecnológicos em perfusão cardiovascular;
- CEC convencional em adultos;
- Dispositivos de assistência circulatória;
- Filtração sanguínea (hemofiltração);
- Dispositivos de trocas gasosas (oxigenadores);
- Hemodiluição;
- Preservação miocárdica (cardioplegia);
- Técnicas de conservação do sangue (Cell Saver);
- Manutenção da coagulação;
- Meios de assistência cardiorrespiratória
(BIA, CardioHelp, Roto Flow).
Também colaboram ativamente nos registos e
na estatística do Serviço, bem como na gestão de
stock’s do material de consumo para a CEC.
O técnico perfusionista tem um papel importante na equipa cirúrgica. Durante o procedimento, tem
que manter a circulação sistémica, para proteção dos
órgãos vitais, não deve cometer erros que comprometam o êxito da cirurgia, tem que ter disponibilidade para dar resposta às exigências do Serviço ou do
Hospital, devido a urgências ou emergências. Deve
ter um perfil profissional adequado, porque esta
área profissional é muito exigente e, por vezes, ultrapassa as exigências normais de um trabalhador, sendo necessária a resiliência para permanecer no local
de trabalho muitas horas, sem descanso.
Termino este artigo dando um conselho a todos
os profissionais desta área: não se esqueçam que
trabalham em equipa e que muitas vezes é necessário grande coordenação com a restante equipa cirúrgica e anestesia, colaborando e pedindo ajuda ou
uma opinião a qualquer dos elementos da equipa.
Vejo um futuro risonho e cheio de novidades e
oportunidades, pois, a ciência está sempre a evoluir
ao longo dos tempos e, assim, novos desenvolvimentos exigem uma formação contínua e empenhada.

Imagiologia coronária
juntou Cardiologia ibérica
O Serviço de Cardiologia do Hospital Garcia de Orta (HGO), dirigido por Hélder Pereira, promoveu, em setembro, um curso intitulado “Advances in Intravascular Coronary
Imaging” e organizado em parceria com os serviços de Cardiologia do CHLN e do Hospital Clinico San Carlos, em Madrid, cujo responsável pelo
grupo de investigação em Imagiologia é Javier
Escaned.
“É um curso muito prático, com casos ao
vivo e discussões ativas e que tem como objetivo, acima de tudo, ser um fórum de troca de
experiências e de afinação de protocolos“, disse à Just News o cardiologista Fausto Pinto,
sublinhando que “é possível contribuir para a
melhoria da intervenção na área cardiovascular através do uso de metodologias intravasculares, quer de imagem, quer de avaliação funcional”.
A primeira parte do curso foi dirigida a técnicos e enfermeiros da Cardiologia de Intervenção. A segunda foi direcionada para cardiologistas desta área, com um programa que incluiu a
abordagem de dois métodos de imagem – ecografia intracoronária e tomografia de coerência
ótica (OCT) –, bem como de duas metodologias
que permitem efetuar uma avaliação funcional
das lesões coronárias – a fractional flow reserve (FFR) e a wave-free ratio (iFR).

Hélder Pereira fez um balanço muito positivo do curso, admitindo ter excedido as expectativas. Esclarecendo que «o Serviço de Cardiologia do HGO já tem uma tradição na organização
de cursos de imagiologia e fisiologia intracoronárias», acrescentou que, relativamente ao CHLN,
se trata de “um serviço universitário com um vo-

Javier Escaned, Hélder Pereira e Fausto Pinto

lume de intervenções muito elevado e com extensa experiência nas técnicas de avaliação intracoronária».
Nos próximos anos, o local de realização do
curso irá alternar, tendo sido definido que, em
2017, terá lugar no Hospital Clinico San Carlos,
em Madrid.

Janeiro 2017 | Coração e Vasos

47

criada em 1991 e Coordenada por Pedro Canas da Silva

Grandes avanços na Unidade

de Cardiologia de Intervenção
A Unidade de Cardiologia de Intervenção do Hospital de Santa Maria, CHLN, começou em 1991 apenas com
diagnósticos. Desde então, teve “um grande salto”, segundo Pedro Canas da Silva, o seu coordenador. Atualmente, é uma referência nacional e internacional, mas que ainda precisa de crescer.
“Um Serviço de Cardiologia de referência necessita de apostar na diferenciação e, para isso,
a Unidade de Hemodinâmica/Cardiologia de
Intervenção é essencial”, considera o responsável, ao relembrar o trabalho desenvolvido desde
o início do atual formato, em 1993, e afirmando
sentir orgulho na Unidade que coordena desde
2005.
“A Hemodinâmica tem tido um crescimento vertiginoso nos últimos anos e os serviços de
Cardiologia em que ela existe mudaram bastante com esta diferenciação”, refere, acrescentando que, “com a nossa atividade, foi possível dar
resposta a mais casos de doentes, por se conse-

guir um diagnóstico mais correto com a avaliação hemodinâmica e angiográfica”. Deste modo,
“a Unidade de Hemodinâmica potenciou o desenvolvimento das outras áreas de diferenciação
da Cardiologia do Hospital”.
Pedro Canas da Silva realça que “o Serviço de
Cardiologia, no seu todo, acabou assim por crescer mais com esta Unidade e é com muito orgulho que somos, há cerca de um ano, o Centro de
Referência Nacional na área da Cardiopatia Estrutural”.
Trata-se de avanços significativos que acarretam “necessidade de formação e atualização
constantes por parte de todos os membros da

Pedro Canas da Silva: “É com muito orgulho que somos, há cerca de um ano, o Centro de Referência
Nacional na área da Cardiopatia Estrutural”
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equipa para podermos responder aos muitos desafios que nos vão surgindo”.
O crescimento da Unidade resultou também
da passagem de uma para duas salas de Angiografia, em 2005. Esta duplicação veio permitir a
realização de mais técnicas de diagnóstico e de
intervenção terapêutica. “Antes de 1993 apenas
se faziam exames de diagnóstico, depois passaram-se a efetuar intervenções. Por exemplo, no
que se refere ao tratamento de doentes com EAM
com supradesnivelamento do segmento ST, fomos o primeiro centro a tratar consistentemente
estes doentes utilizando esta metodologia”, frisa
Pedro Canas da Silva.
A Unidade de Hemodinâmica é, inclusive,
reconhecida por ser uma das que mais realiza, a nível nacional, angioplastia primária, com cerca de
350 procedimentos, num universo de cerca de 1500
angioplastias coronárias anuais para o Centro.
O ano em que se deu um salto maior foi em
2010, quando se iniciou um programa de intervenção em todas as situações de doença cardíaca. “A forma como encaramos os doentes, hoje
em dia, mudou radicalmente”, esclarece o nosso interlocutor, explicando: “Damos resposta às necessidades de populações que há alguns
anos eram consideradas como não tratáveis por
diversas razões (risco muito elevado ou muito
baixo, caso dos mais idosos e das mulheres, privadas, com frequência, do acesso a terapêuticas
atuais por serem consideradas de baixo risco,
por, até à menopausa, estarem protegidas devido
ao seu ambiente hormonal).”
O mesmo acontecia com os jovens com cardiopatia congénita, como salienta Pedro Canas da
Silva. “Muitas destas situações congénitas escapavam ao filtro da Pediatria e podem, atualmente, ser detetadas e resolvidas atempadamente,
evitando consequências graves, como acidentes
vasculares cerebrais ou hipertensão pulmonar,
ou o seu conhecimento tarde demais.”
O especialista continua: “Somos também das
unidades de Cardiologia de Intervenção em que

mais se efetua o encerramento do apêndice auricular, para prevenção de acidentes tromboembólicos em doentes com fibrilhação auricular e elevado risco hemorrágico.”
As intervenções mais comuns são a
angioplastia coronária e o tratamento da estenose valvular aórtica pelo implante de próteses aórticas percutâneas. Anualmente, são realizados
cateterismos a cerca de 3500 doentes e efetuadas
1500 angioplastias, 350 das quais são angioplastias primárias para tratamento de EAM.
Em 2016, foram implantadas mais de 80 válvulas aórticas percutâneas e realizadas mais de
40 intervenções de outros tipos. Destas, deve ser
salientada a utilização de Clip Mitral (MitraClip)
para tratamento da insuficiência valvular mitral
em doentes considerados como tendo risco muito elevado ou proibitivo para o tradicional tratamento por cirurgia.
Outras técnicas são utilizadas para o diagnóstico em cardiopatia isquémica. “Hoje, dispomos de
tecnologia que permite clarificar situações de lesões das artérias coronárias de gravidade intermé-

dia, como o Fractional Flow Reserve (FFR), que
nos ajuda a tomar a decisão se se deve intervir na
lesão ou não”, aponta Pedro Canas da Silva.
Tudo isto tem constituído uma “revolução” no
tratamento dos doentes com
doença cardíaca e deve ser encarado como uma grande evolução,
que também implica a necessidade de recursos humanos e materiais suficientes. Para o responsável, “a Unidade precisa crescer,
estamos a atingir um ponto em
que nos solicitam mais do que
aquilo que podemos fazer”.
E alerta: “Uma unidade que
não faz formação está morta, é
preciso apostar nesta vertente
formativa, de modo a que possamos ficar com uma boa parte
dos nossos formandos.”
Alguns equipamentos também fazem falta, além de mais salas de angiografia, apesar
de ainda se ir dando resposta ao que é pedido.

“Necessitamos de mais salas, mas o salto foi
muito grande nos últimos anos, não o deixamos
de reconhecer. Começámos em 1991 com uma
Unidade de Cardiologia de Intervenção que se

“A Hemodinâmica tem tido um
crescimento vertiginoso nos últimos
anos e os serviços de Cardiologia
em que ela existe mudaram
bastante com esta diferenciação”,
refere Pedro Canas da Silva.
focava apenas nos diagnósticos, em 1993 iniciá
mos o trabalho na intervenção cardiovascular
e, atualmente, somos uma referência nacional
e internacional”, conclui.
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Unidade de Técnicas
não Invasivas
de Cardiologia
dá apoio a todo o CHLN
A Unidade de Técnicas não Invasivas de Cardiologia dá resposta às várias
áreas do CHLN, assim como a doentes provenientes de outras instituições. A ecocardiografia é a técnica com mais expressão, somando cerca
de 14 mil exames/ano.
A Unidade de Técnicas não Invasivas de
Cardiologia teve início em janeiro de 2009,
com o intuito de juntar no mesmo espaço todas essas técnicas, com exceção da eletrocardiografia, efetuada na Consulta de Cardiologia.
Ana G. Almeida, sua coordenadora desde o início, conta que esteve envolvida na criação deste espaço e recorda que o mesmo foi desenhado com o objetivo de poder receber tanto
doentes internados como ambulatórios e dar
resposta aos utentes provenientes não apenas do
Serviço de Cardiologia, mas de todas as áreas do
centro hospitalar e, por vezes, referenciados por
outros centros.
“O espaço é excelente! Temos todas as condições para termos, tanto nas salas de técnicas
como na de espera, quer para doentes externos, quer para internados em macas, as melhores condições. Tudo foi planeado nesse sentido”,
conta Ana G. Almeida, recordando que participou na instalação da unidade e no planeamento do espaço.
No entanto, com o elevado número de doen
tes que recebem e de técnicas que efetuam, a
nossa interlocutora considera que, atualmente, já necessitariam de um pouco mais de espaço. Neste momento, assiste-se a um processo de
renovação dos aparelhos e haverá equipamentos
por volta do próximo verão.
Segundo observa, a maior parte dos hospitais não tem uma unidade autónoma dedicada
às técnicas não invasivas, mas sim laboratórios,
que se situam em diferentes serviços e em salas separadas. “Estas técnicas estão interligadas,
pelo que muitos dos doentes beneficiam de poder fazer tudo no mesmo local e, se possível, no
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mesmo dia, tornando todo o processo mais fácil,
agradável e célere”, conclui.
Atividade assistencial
muito solicitada
Afirmando que coordenar esta Unidade é “um
desafio”, Ana G. Almeida sublinha a dificuldade
de fazer um planeamento diário. “É um trabalho que nunca acaba, surgem sempre obstáculos.

Ana G. Almeida reconhece que a Unidade sofre
alguma “pressão” por parte do Internamento

O espaço tem picos de atividade e solicitações
inesperadas. Quando menos esperamos surge-nos o dobro dos pedidos e, por vezes, é difícil
dar resposta”, observa.

O Hospital de Santa Maria é uma instituição de urgência aberta, que recebe muitos doentes agudos, não só de Lisboa, mas de
muitas outras partes do país. Além disso, a
Unidade sofre alguma “pressão” por parte do
Internamento.
“O lado assistencial é sempre difícil de responder. Temos uma lista de espera que estamos
a tentar resolver, assegurando, pelo menos, que
os doentes urgentes são atendidos de imediato. Os outros poderão ter de esperar num prazo
aceitável, mas todos farão os seus exames”, refere, acrescentando que, provavelmente, a Unidade ganharia em ter mais um aparelho de ecocardiografia.
A técnica com maior expressão em termos
de números é a ecocardiografia, com cerca de
14 mil exames/ano. “A Unidade funciona das
8h00 às 18h00 e temos várias salas a trabalhar
simultaneamente, com quatro aparelhos”, indica.

Além disso, dispõem de prova de esforço, de
prova de esforço cardiorrespiratória, técnicas ligadas ao Holter e estudos ligados à eletrocardiografia, monitorização ambulatória da pressão arterial e de teste de Tilt. A Unidade
relaciona-se igualmente com
as técnicas de Imagiologia Car
díaca – ressonância magnética
e TC cardíaca – que os seus cardiologistas também efetuam.
Equipa profissional
e dedicada

acrescentado ser “um orgulho e um prazer” ser
coordenadora deste espaço.
Contudo, considera que o mais difícil de gerir são, precisamente, os recursos humanos.

A Unidade desenvolve uma série de
atividades de formação pré e pós-graduada, geral e especializada
nas suas áreas, dedicadas
a vários níveis profissionais.

Ana G. Almeida afirma ser,
para si, um privilégio coordenar esta Unidade, “constituída por profissionais do mais alto nível, com uma
preparação e dedicação excecionais”. “São pessoas que se esforçam e têm um espírito de equipa e um profissionalismo de ressaltar”, indica,

“As pessoas não são máquinas, é preciso preocuparmo-nos em perceber as suas dificuldades,
atender aos seus desejos e contribuir para que se
sintam felizes, sem colocar em risco o seu traba-

lho enquanto profissionais e na resposta às necessidades da Unidade”, menciona, referindo
que tal balanço nem sempre é fácil.
O espaço conta com um staff fixo de cardiologistas, técnicos de Cardiopneumologia, enfermeiros, assistentes operacionais e técnicos. Outros cardiologistas colaboram em tempo parcial.
Conta também com a colaboração habitual de
um interno de Cardiologia e outros dois de Medicina Interna.
“Os recursos humanos são sempre a maior dificuldade. Nunca são suficientes, sobretudo em
época de férias, mas tudo é feito para a atividade
decorrer com normalidade.”
É de referir que, a par da área assistencial, a
unidade desenvolve também uma série de atividades de formação pré e pós-graduada, geral e
especializada nas suas áreas, dedicadas a vários
níveis profissionais e, não menos importante, de
investigação, com o desenvolvimento de inúmeros projetos.
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Intervenções do enfermeiro no doente
com ECMO veno-arterial
Ana Isabel Rodrigues Monteiro
Enf.ª especialista em Enfermagem Médico-Cirúrgica do chln

Coautora: Maria Ester de Matos Robalo Ramos Malcato
Enf.ª especialista em Enfermagem de Reabilitação do chln

I

ntrodução
O sistema ECMO (extracorporeal membrane
oxigenation) consiste na passagem de sangue
venoso do doente através de um circuito externo
fechado, por uma membrana oxigenadora onde o
sangue é oxigenado e do qual é removido dióxido
de carbono. De acordo com a patologia do doente,
o sangue entra novamente em circulação sistémica através de uma veia (ECMO veno-venoso) ou
artéria (ECMO veno-arterial) de grande calibre.
O ECMO tem como finalidade manter a perfusão dos tecidos com sangue oxigenado enquanto
o órgão primariamente comprometido (coração,
pulmões ou ambos) recupera, proporcionando, assim, assistência respiratória e circulatória
a doentes com patologias com causa potencialmente reversível e em relação às quais a terapêutica convencional não é suficiente (Bartlett e
Florchinger in COSTA 2011).
A cirurgia cardíaca tem, nos últimos anos,
apresentado um vasto número de progressos,
porém, ainda não consegue dispensar para determinadas situações clínicas o uso de sistemas de
apoio circulatório, como o ECMO VA na fase pós-cardiotomia. O sistema ECMO não é uma técnica inovadora, contudo, nos últimos anos, a evolução tecnológica tem proporcionado a utilização
desta técnica de uma forma mais segura.
A complexidade e os cuidados de que o doente com ECMO VA necessita são um desafio para
a equipa de enfermagem. Esta é um participante
ativo do processo, através da monitorização, vigilância e deteção precoce de complicações que podem resultar em sequelas graves ou morte. Para
assegurar intervenções precisas, específicas, o
enfermeiro responsável pelo doente com ECMO
deve adquirir e desenvolver competências teórico-práticas. Segundo a Ordem dos Enfermeiros
(2010), o enfermeiro deve frequentar um programa de formação, o qual deve ser composto por
uma componente teórica com duração de 24 a 26
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horas, sessões práticas para manuseamento do
equipamento e um estágio num centro com experiência nesta técnica.
Este artigo tem como objetivo identificar as
principais intervenções do enfermeiro no doente
com ECMO VA face às complicações identificadas no estudo realizado.
Metodologia
Estudo retrospetivo dos doentes com suporte de ECMO VA pós-cirurgia cardíaca, através da
consulta dos processos dos mesmos, bem como
uma revisão sistemática da literatura, utilizando
as bases de dados Pubmed, Scielo e Medline.
Resultados e discussão
De 2011 a 2016, foram tratados, no Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, 24 doentes com ECMO VA.
Como principais complicações surgiram a lesão renal aguda (91,6%, dos quais 87,5% necessitaram de tratamento dialítico), hemorragia
(50%, tendo apenas 25% necessitado de reesternotomia de urgência), isquemia no membro
canulado (45,8%), infeção (45,8%) e alterações
neurológicas (33,3%).
Assim, com base na informação recolhida e
na revisão sistemática, apresentamos os cuidados de enfermagem ao doente com ECMO VA, de
acordo com as principais complicações que surgiram no nosso estudo.
A complicação mais evidente foi a lesão renal
aguda (LRA). Sendo o rim um órgão sensível à
pulsatibilidade, este é afetado pelo fluxo contínuo que o ECMO possui. Nas primeiras 24 a 48
horas, o doente pode apresentar oligúria, havendo assim um aumento do volume do líquido intra
e extra- vascular, que provoca a deterioração da
função cardíaca e pulmonar. A hemólise, a instabilidade hemodinâmica, o uso de vasopressores e
de drogas nefrotóxicas são outros fatores causadores da LRA (Mason et al., 2006).

Perante esta situação, o enfermeiro deve rea
lizar um balanço hídrico rigoroso, análise dos
eletrolíticos e lactatos. ELSO (2013) recomenda a utilização de diuréticos para obter um bom
débito urinário, porém, quando não é suficiente
o procedimento seguinte, é a implementação de
técnica de substituição da função renal (TSFR).
Nestes doentes, a técnica dialítica utilizada foi hemodiafiltração-veno-venosa-contínua
(HDFVVC). O circuito de tratamento dialítico foi
conectado ao circuito do ECMO VA ou ao cateter
de diálise colocado no doente, sendo prestados
cuidados de enfermagem iguais aos outros doentes com a mesma técnica dialítica.
A hemorragia é uma das complicações mais
frequentes durante ECLS devido à anticoagulação sistémica com heparina e trombocitopenia
(ELSO 2013). A hemorragia pode ser localizada
ou generalizada.
Para prevenir possível hemorragia difícil de
controlar, devem ser evitadas ou reduzidas intervenções como: punções venosas, aspiração endotraqueal, colocação de sonda gástrica, cateter
vesical e remoção de coágulos das feridas. Para
além destes cuidados, deve-se observar o local
de inserção das cânulas e dos drenos torácicos
para despiste de hemorragia, bem como verificar
a permeabilidade dos mesmos. É fundamental a
realização do registo da quantidade e características do líquido drenado pelos drenos torácicos.
A perfusão de heparina pode ser controlada
segundo os valores de aPTT de 4 em 4 horas. Os
valores pretendidos situam-se entre 50 a 70 s, exceto se ocorre uma hemorragia, em que os valores diminuem ligeiramente (40 a 60 s).
Deve ser realizada uma vigilância de parâmetros de hemograma e plaquetas de 12 em 12 horas e fibrinogénio, INR e análises de rotinas de 24
em 24 horas. Dos 50% dos doentes que apresentaram hemorragia, 25% necessitaram de revisão
de hemóstase através da realização de reesterno-

tomia de urgência, que decorreu, na sua maioria,
na Unidade de Cuidados Intensivos (UCI).
A isquemia do membro inferior da canulação arterial ocorre devido à diminuição de fluxo
sanguíneo distal à cânula. Para repor a perfusão
distal do membro, é colocado um introdutor em
posição próximo-distal na artéria femoral, em
derivação com o ramo arterial do circuito ECMO.
A observação de sinais e sintomas de perfusão
tecidular inadequada dos membros inferiores é
fundamental para despiste de alterações neurocirculatórias. A monitorização da temperatura,
da coloração, dos pulsos periféricos e do enchimento capilar dos membros deve ser realizada
pelo menos uma vez no turno. No estudo realizado, a isquemia do membro canulado foi na maior
parte dos casos transitória, tendo ocorrido recuperação da perfusão tecidular, exceto num doente em que o membro foi amputado.
Os doentes com ECMO têm um maior risco de
desenvolver infeção nosocomial relativamente
aos outros doentes críticos (Sangalli et al, 2014).
As cânulas femorais devido à sua localização,
o número de entradas que se encontram no sistema ECMO e a sua manipulação são fatores de risco para o desenvolvimento de infeção. Como medida preventiva, os pensos do local de inserção
das cânulas devem ser realizados sempre que se
encontram repassados ou não adaptados. A desinfeção do local e das portas de entrada devem
ser feitas com técnica assética e segundo a norma hospitalar. Deve-se utilizar de preferência um
penso transparente, mas em caso de hemorragia
no local pode-se utilizar um penso compressivo
com compressa ou alginato de cálcio.
Perante uma suspeita de colonização, a ELSO
(2013) não recomenda a substituição das cânulas
e a substituição do circuito, pois, existe um risco
elevado para o doente. A mesma organização recomenda a incrementação de antibióticos na infeção documentada.

Para minimizar o risco de infeção, devem ser
mantidos os cuidados de enfermagem face a cateteres, feridas operatórias e ventilação mecânica, bem como a monitorização de sinais locais e
sistémicos.
O doente com técnica de ECMO necessita, segundo a ELSO (2013), de permanecer sedado nas
primeiras 12 a 24 horas para evitar desconforto
do doente, evitar mobilização e deslocação das
cânulas. Após estabilização do mesmo, a sedação
deve ser diminuída, mantendo sempre o doente
confortável. Se necessário, deve-se incrementar
a analgesia e medidas de conforto e de controlo da ansiedade. No estudo, todos os doentes foram submetidos à avaliação do nível de sedação
através do uso da escala de Ramsay, enquanto na
avaliação da dor foi utilizada Escala de Dor BPS.
A sedação deve ser interrompida diariamente
para a realização de exame neurológico. A avaliação neurológica é uma das intervenções de enfermagem fulcrais no doente crítico, para o despiste
de complicações como a hemorragia intracraniana
e a embolia provocada pela migração de bolha de ar
ou coágulo. As alterações neurológicas apresentadas pelos nossos doentes foram transitórias, tendo
apenas um doente ficado com lesão permanente.
Conclusão
O ECMO é um dispositivo complexo, mas seguro e que pode salvar vidas.
A sobrevida do doente e o sucesso da técnica dependem das intervenções da equipa multidisciplinar. Os doentes com ECMO são doentes
críticos, o que torna imperativo que o enfermeiro tenha conhecimentos técnico-científicos para
prestar cuidados específicos. É através da vigilância e monitorização contínua que a equipa de enfermagem despista complicações precocemente,
determina intervenções dirigidas e especializadas,
proporcionando assim cuidados com qualidade e
com segurança ao doente com ECMO VA.
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Consulta de Hipertensão Pulmo nar

Tabela 1. Características multidisciplinares do Centro de Referência para a área de Hipertensão Pulmonar

Centro de Referência de Hipertensão Pulmonar do CHLN

Team Multiprofissional

Consulta de Hipertensão Pulmonar – Cardiologia

Dr.ª Susana Robalo Martins
Dr. Nuno Lousada
Dr. Rui Plácido
Dr. António Nunes Diogo
Dr.ª Ana Mineiro
Dr. Carvalheira Santos
Dr.ª Catarina Resende
Enf.ª Manuela Henriques
Enf.ª Carla Sá
Enf.ª Andreia Bernardo
Enf.ª Alexandra Rei
Enf.ª Elisabete Tomé
Enf.ª Tânia Cardoso
Dr.ª Joana Malta
Dr. António Neves
Dr.ª Mariana Cordeiro Ferreira
Dr.ª Sandra Miguel
Enf.ª Tânia Cardoso

Consulta de Hipertensão Pulmonar – Pneumologia
Consulta de Hipertensão Pulmonar – Reumatologia
Consulta de Enfermagem em Hipertensão Pulmonar

Rui Plácido
Cardiologista do serviço de cardiologia do chln-HPV

A

hipertensão pulmonar consiste numa
condição hemodinâmica transversal a
um vasto número de patologias, associando-se a uma elevada taxa de morbimortalidade e constituindo, atualmente, um importante
problema global de saúde. Estima-se que a prevalência mundial da doença seja de ~1%, atingindo ~10% nos indivíduos com idade superior a 65
anos.
Nos últimos anos, tem-se assistido ao desenvolvimento de medidas estratégicas preventivas e terapêuticas para os vários grupos
de hipertensão pulmonar, aplicadas através
de modelos organizativos integrados sobretudo em Centros de Referência para tratamento
da doença.
Portugal é dos países na União Europeia com
uma melhor organização dos cuidados de saúde na

hipertensão pulmonar, apresentando quatro centros de tratamento distribuídos por Lisboa, Almada, Porto e Coimbra. O Centro Hospitalar Lisboa
Norte incorpora um desses centros, consistindo
numa unidade multidisciplinar (Tabela 1) prestadora de cuidados de saúde e reconhecidos conhecimentos técnicos aplicáveis
à área da hipertensão pulmonar, possibilitando uma adequada integração clínica, diagnóstico, estratificação prognóstica
e decisão terapêutica em cada
doente e em cada momento da
sua doença. O CHLN apresenta
ainda redes de referenciação estabelecidas com outros serviços
nacionais e internacionais (Tabela 2).

Elementos da equipa da Consulta de Hipertensão Pulmonar do CHLN-HPV
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Atualmente, são seguidos no Centro 263 doen
tes com o diagnóstico de hipertensão pulmonar,
com idade média de 63±17 anos (21-83 anos) e
predomínio do sexo feminino (N=155; 58,9%),
pertencendo, maioritariamente, aos grupos I e IV
da Classificação Clínica Internacional. A grande

Estima-se que a prevalência
mundial da doença
seja de ~1%, atingindo ~10%
nos indivíduos com idade
superior a 65 anos.
maioria dos doentes encontra-se em classe funcional II da OMS. Relativamente à terapêutica,
73,0% dos doentes (N=192) encontram-se medicados com fármacos vasodilatadores pulmonares
específicos.
No que respeita ao grupo de doentes com hipertensão pulmonar tromboembólica crónica
(grupo IV), a tromboendarterectomia pulmonar cirúrgica constitui, atualmente, a terapêutica comprovadamente mais eficaz em doentes elegíveis. Desta subpopulação de doentes seguidos
no Centro de Referência, 19 foram submetidos a
tromboendarterectomia pulmonar, com excelentes resultados, encontrando-se outros casos em
avaliação de operabilidade.
A Consulta de Hipertensão Pulmonar do
CHLN tem vindo a crescer paulatinamente desde a sua criação e apenas no ano de 2016 realizou-se um total de 1361 consultas médicas de
hipertensão pulmonar, sem que 184 foram primeiras consultas e 1483 consultas de enfermagem.

A contínua evolução da Cardiologia, a par de
outras especialidades, proporciona, atualmente,
recursos diagnósticos e terapêuticos que expandiram a capacidade de interferir atempadamente na história natural da doença, sendo a hipertensão pulmonar um exemplo paradigmático.
O progresso registado foi possível devido à melhor compreensão dos seus complexos mecanismos fisiopatológicos, dos seus fundamentos
genéticos e moleculares, complementado com
novos métodos de imagem, avaliação hemodinâmica e funcional, culminando em estratégias
terapêuticas mais racionais e eficazes, tanto no
domínio farmacológico como no âmbito de intervenção. A transversalidade da hipertensão
pulmonar a uma série de patologias em doentes
complexos torna fascinante a discussão clínica
interdisciplinar, a valorização rigorosa dos sinais
e sintomas e a sua articulação com os resultados
dos vários exames complementares.
Novas armas terapêuticas disponíveis para
protelar a progressão da doença são uma rea
lidade constante, modificando progressivamente a expressão epidemiológica da mesma.
A sua utilização criteriosa obriga a conhecimentos diferenciados e a uma ponderação clínica exigente. Adicionalmente, alia-se o desafio da estratificação prognóstica não invasiva,
onde atualmente, sofisticados métodos de imagem complementados por biomarcadores e
avaliações funcionais tornam-se imprescindíveis para suportar a decisão clínica eficiente
numa base individual, atendendo não apenas
aos riscos associados como também aos custos
inerentes para os já frágeis e descapitalizados
sistemas de saúde. Estes fatores de dinamismo e evolução proporcionada pelo progresso
tecnológico suscitam sistematicamente novos
desafios cuja resolução dependerá sempre de
uma abordagem multidisciplinar e holística do
doente.

Consulta de Nutrição e Dietética
Consulta de Psiquiatria
Consulta de Psicologia
Consulta de Reabilitação Cardíaca

Laboratório de Hemodinâmica

Imagiologia de Tórax

Dr. Pedro Canas da Silva
Dr. Rui Plácido
Dr. Nuno Lousada
Dr.ª Inês Faria
Prof.ª Ana G. Almeida
Dr. Rui Plácido
Dr.ª Paula Campos
Dr.ª Paula Campos

Farmácia Hospitalar

Dr.ª Marisa Rodrigues

Laboratório de Fisiopatologia de Esforço
Imagiologia Cardíaca

Tabela 2. Redes de referenciação estabelecidas do Centro de Referência para a área de Hipertensão Pulmonar

Outros Serviços/Networks

Local (Responsável)

Tromboendarteriectomia pulmonar

Papworth Hospital NHS Foundation
Trust – Cambridge (Dr. David Jenkins)
2. Centre Chirurgicale Marie Lannelongue
– Paris (Prof. Elie Fadel)
Serviço de CCT – Hospital de Santa Marta
(Prof. José Fragata)
Serviço de Cardiologia, Setor Enfermaria e
UTIC/AC – HSM
Serviço de Pneumologia do Hospital Pulido
Valente
Serviço de Genética – HSM
Serviço de Ginecologia e Obstetrícia – HSM
CHLN

Transplante pulmonar
Internamento

Genética
Planeamento familiar
Outras especialidades

1.
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Reabilitação cardiovascular:
definição, benefícios, indicações
e contraindicações
J.C. Machado Rodrigues
Centro Académico de Medicina de Lisboa. Chefe de serviço de Cardiologia do CHLN.
Coord. Centro Univ. de Reabilitação Cardiov. do CHLN.
Diretor clínico do Centro de Reabilitação Cardiov. da UL

N

as últimas décadas, a reabilitação cardiovascular (RCV) foi incorporada como
uma estratégia terapêutica com grandes
benefícios no prognóstico e na qualidade de vida
nos portadores de doenças cardiovasculares.
Não entendamos reabilitação cardiovascular
apenas como um programa de treino físico. Hoje,
as equipas de RCV são constituídas por cardiologistas, internistas, diabetologistas, psicólogos, fisiatras, pneumologistas, licenciados em Motricidade Humana, fisioterapeutas e enfermeiras
especialistas, de modo a que cada um, dentro do
suas funções, atue, diminuindo ou fazendo desaparecer os fatores de risco, provenientes quer de
uma alimentação desregulada, quer de comportamentos de risco, como personalidades de tipo A,
tabagismo, sedentarismo, ou noutras patologias,
como apneia do sono, HTA, dislipidemias, etc.
Deste modo, nos doentes com doença coronária estável, o treino físico diminui a sintomatologia isquémica, a velocidade de progressão da
doença e a mortalidade em 18-20% (1). Nos indivíduos que sofreram uma síndrome coronária
aguda a diminuição da mortalidade aos 6 meses
pode chegar aos 40% (2).
Na insuficiência cardíaca com fração de ejeção
diminuída, verifica-se uma diminuição da mortalidade total de 35% e do número de hospitalizações de 28% (3,4). No final destes programas de
reabilitação podem observar-se aumentos da capacidade física de 25%, acompanhadas de redução da classe funcional, redução da cardiomegalia e do remodeling ventricular. Nos doentes com
disfunção diastólica e função ventricular esquerda preservada, observou-se uma melhoria significativa da sintomatologia e da função diastólica
do ventrículo esquerdo com o treino físico (5).
Nos doentes submetidos a cirurgia valvular cardíaca ou de revascularização miocárdica,
observa-se uma recuperação mais rápida destes doentes, com uma melhoria significativa da
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qualidade de vida, da capacidade física e dos parâmetros psicológicos, quando comparados com
aqueles que não foram submetidos a RCV.
Assim, podemos concluir que o treino físico
tem sobre os doentes cardiovasculares os seguintes efeitos:
– Aumenta a capacidade física, por incremento ou menor deterioração da função ventricular,
por melhoria da função do endotélio arterial, aumento da densidade da capilaridade muscular,
da produção endotelial de NO2
e, por isso, aumento da perfusão
periférica, com consequente melhoria do metabolismo muscular.
Eleva o limiar de angina, a tolerância miocárdica à hipoxia e isquemia, diminui a dispneia, melhora a capacidade vital e a cinética diafragmática.
A nível psicológico, desce o stress, a ansiedade, melhora a depressão e aumenta a autoconfiança.
– A nível trombogénico, diminui o fibrinogénio
e a agregabilidade plaquetária e aumenta a atividade fibrinolítica. A nível do miocárdio, observa-se aumento da capilaridade, do diâmetro das coronárias extramurais, da circulação colateral, da

oferta-demanda de O2, diminuição da sensibilidade dos recetores beta, com melhoria da função
ventricular, da função endotelial, da HVE e do remodeling ventricular. Diminui os níveis de catecolaminas, quer em repouso, quer durante o exercício, com melhoria da resposta neurovegetativa ao

Nas últimas décadas, a RCV foi
incorporada como uma estratégia
terapêutica com grandes
benefícios no prognóstico
e na qualidade de vida.

talidade, em 15% a mortalidade CV e em 28% o
endpoint combinado de morte e admissão hospitalar, melhorando significativamente o prognóstico destes doentes.
Com base na clínica e nos exames complementares de diagnóstico, estes doentes são escalonados por grupos de risco, de modo a que cada
grupo tenha um programa de reabilitação cardiovascular definido e adaptado à sua situação
clínica (figuras 1 e 2).
Figura 2. Correlação entre o limiar anaeróbico
(VO2max) e os grupos funcionais da NYHA

Classificação da capacidade
funcional baseada na medida
direta do consumo máximo
de O2 (VO2 max)
AJC 1991

stress. Há diminuição da atividade renina-angiotensina e, consequentemente, das resistências periféricas. Por fim, aumento da variabilidade RR e
do limiar de fibrilhação ventricular.
– Na insuficiência cardíaca, induz a reversão
do remodeling, reduzindo as dimensões do VE,
melhora a qualidade de vida e a capacidade física e diminui em 39% todas as causas de mor-

Figura 1. Classificação funcional e por grupos de risco com base no limiar anaeróbico

Classificação funcional (grupo de risco) baseada no limiar anaeróbico
(Task Force - Grupo de trabalho da RC da SEC) Eur.H.J. 1992
CLASSE

RISCO

V02max

A
B
C
D
E

Inexistente a ligeiro
Ligeiro a moderado
Moderado a importante
Grave
Muito grave

> 20
16 - 20
11 - 15
6 - 10
<5

LIMIAR ANAERÓBICO
(ml/Kg/min)
> 14
11 - 14
8 - 10
5-7
<4

CLASSE
I
II
III
IV

V02max (ml/Kg/min)
> 20
15 - 19,9
10 - 14,9
< 10

Assim, os doentes elegíveis para o programa de reabilitação cardiovascular são:
1 – Doença arterial coronária.
2 – Cirurgia ou intervenção cardiovascular recente (artérias coronárias, doença estrutural cardíaca, incluindo válvulas cardíacas e cardiopatias
congénitas).
3 – Insuficiência cardíaca crónica.
4 – Transplante cardíaco.
5 – Diabetes mellitus e síndrome metabólica.
6 – Doença arterial periférica e cirurgia /
/ intervenção sobre os grandes vasos.
7 – Aparelhos para assistência ventricular.
8 – Pacemakers, CDI e CRT.

Com as seguintes contraindicações absolutas:
1 – Angina instável.
2 – Tromboflebite.
3 – Embolia recente.
4 – Infeção sistémica aguda.
5 – BAV de 2.º ou 3.º grau em ausência de
pacemaker.
6 – Pericardite ou miocardite aguda.
7 – Arritmia não controlada.
8 – Insuficiência ou estenose mitral ou aórtica
sem tratamento adequado.
9 – Insuficiência cardíaca descompensada.
10 – HTA não controlada (PAS ≥ 200 mm/Hg
e/ou PAD ≥ 110 mm/Hg.
11 – Depressão de ST ≥ 2 mm, em ausência de
bloqueio de ramo esquerdo.
12 – Problema ortopédico ou neurológico grave que dê incapacidade total para a prática de
exercício físico.
13 – Diabetes mellitus descompensada.
14 – Doença sistémica aguda ou febre de origem desconhecida.
15 – Outros problemas metabólicos descompensados.
Estes doentes só deverão começar a reabilitação cardiovascular depois de devidamente tratados e compensados.
Após o término da fase I (reabilitação feita logo após o evento agudo ou o procedimento
e ainda durante o internamento), a fase 2 deverá iniciar-se o mais precocemente possível, isto
é, 10 a 30 dias após o término da fase I, o que
nos permite atenuar, suster, ou até fazer regredir
a evolução da doença e recuperar alguns mecanismos fisiológicos “adormecidos”, atuando sobre os diversos fatores fisiopatológicos e de risco,
melhorando a capacidade física, o prognóstico e
a qualidade de vida destes doentes. Após a fase 2,
seguir-se-á a fase 3, ou fase de manutenção, de

modo a manter o que foi recuperado nas fases 1 e
2, criando no doente uma autodisciplina de comportamentos, sem a qual todos estes fatores regrediriam. No nosso caso, e nos nossos doentes,
esta fase é realizada no Centro de Reabilitação
Cardiovascular da Universidade de Lisboa (CRECUL), em estreita colaboração com o Centro Universitário de Reabilitação do CHLN.
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Isquemia crónica dos membros inferiores

Sublinha Ângelo Nobre

O desafio vascular periférico
para o século XXI

Técnicas minimamente invasivas

Augusto Ministro
Assistente hospitalar de Angiologia e Cirurgia Vascular do CHLN

A

doença arterial periférica (DAP) é uma
manifestação comum da aterosclerose sistémica. É uma condição quase
pandémica, que tem o potencial de causar perda
de membro ou até mesmo perda de vida. Afeta
3 a 10% da população geral e cerca de 15 a 20%
dos indivíduos com mais de 70 anos de idade.
Três fatores contribuem para o aumento crescente da prevalência e da incidência dos quadros de
isquemia dos membros inferiores. O primeiro é
o envelhecimento da população nos países desenvolvidos. O segundo é o alarmante aumento
da incidência de diabetes, particularmente entre
adolescentes e adultos jovens.
Como a diabetes “acelera” a progressão da
aterosclerose, podemos antecipar, num futuro
próximo, um aumento, não só do número global, mas sobretudo do número de doentes jovens com isquemia dos membros inferiores.
O terceiro fator resulta do número crescente de
doentes submetidos a procedimentos de revascularização dos membros inferiores e que estão potencialmente em risco de falência dessas
intervenções e/ou de progressão da doença.
A doença arterial obstrutiva dos membros inferiores é, atualmente, um verdadeiro problema
de saúde pública.
O diagnóstico de DAP, mesmo na ausência de
coronariopatia obstrutiva sintomática, confere o
mesmo risco relativo de morte cardiovascular de
um doente com um evento cardiovascular isquémico prévio. O tratamento da DAP, como equivalente da doença obstrutiva coronária, engloba as
mesmas estratégias de limitação do risco aterosclerótico global. Este risco pode ser reduzido mediante o controlo da pressão arterial e glicemia,
uso de estatinas, antiagregação plaquetária e cessação dos hábitos tabágicos. Os sintomas de claudicação intermitente, a distância percorrida sem
dor e a qualidade de vida podem ser melhorados
pela adoção de programas de exercício estrutura-
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dos e supervisionados e, em doentes selecionados, pelo recurso à terapêutica farmacológica.
Nos doentes com isquemia crítica dos membros inferiores, último estádio clínico da DAP, o
tratamento gold-standard e a única opção para
a salvação de membro é a revascularização. As
opções de revascularização incluem a cirurgia
convencional, as intervenções endovasculares
e as intervenções híbridas. Em doentes corretamente selecionados, qualquer destas modalidades pode resultar em taxas de preservação
de vida e membro superiores a 75% no primeiro ano.
Apesar dos recentes avanços tecnológicos e da
melhoria dos cuidados perioperatórios, nomeadamente, com o recurso rotineiro a unidades de
cuidados intensivos e diferenciados, a mortalidade dos doentes com isquemia crítica dos membros inferiores no primeiro ano é estimada em
cerca de 25%, com mais 30% dos doentes necessitando de amputação major. O panorama torna-se ainda mais dramático se a estes números juntarmos o facto de que apenas 50% dos doentes
com isquemia crítica dos membros inferiores são
candidatos a procedimentos de revascularização
e que os efeitos benéficos dessas intervenções só
são visíveis em cerca de 25% dos doentes. Claramente, existe a necessidade de se desenvolverem
novas estratégias terapêuticas para estes doentes.
O campo da angiogénese terapêutica surgiu no
final da década de 90 como um novo paradigma
para o tratamento dos doentes com isquemia dos
membros inferiores. A angiogénese terapêutica não é mais do que a interferência iatrogénica
no microambiente biológico do tecido isquémico
com vista à promoção da formação e crescimento de novos vasos sanguíneos, aumentando desta
forma a perfusão tecidular. Atualmente, a angiogénese terapêutica é estudada em duas grandes
vertentes, por um lado, a terapia génica em que a

transfecção génica é efetuada via vetores (virais,
lipossómicos ou plasmídios), ou através da terapia celular com células progenitoras derivadas da
medula óssea ou do sangue periférico.
Embora os estudos pré-clínicos e os estudos clínicos iniciais tenham mostrado resultados promissores, a realidade é que a administração em dose única de proteínas pró-angiogénicas
não mostrou efeitos duradouros, provavelmente
em virtude da sua semivida curta. A terapêutica
génica com recurso a plasmídios de DNA codificando fatores pro-angiogénicos foi desenvolvida com vista a aumentar a duração da expressão
transgénica, comparativamente com a administração direta das proteínas.
Embora estes plasmídios sejam bem tolerados
pelo sistema imunológico, resultam, habitual
mente, em baixas taxas de transferência génica,
com uma limitada duração da expressão transgénica. Mais recentemente, a terapêutica celular
tem ganho preponderância. No entanto, não nos
podemos esquecer que a DAP está associada a
disfunção endotelial e a uma redução importante do número de células progenitoras endoteliais
circulantes, bem como da sua função.
A isquemia crítica dos membros inferiores
está associada a má qualidade de vida e a elevados custos de tratamento, especialmente quando a amputação é inevitável. Com uma incidência anual estimada de 500 a 1000 novos casos
por milhão de indivíduos na sociedade ocidental,
com a prevalência crescente dos fatores de risco cardiovascular, a isquemia crítica dos membros inferiores representa cada vez mais um peso
substancial para os doentes, profissionais de saúde e recursos nacionais e um verdadeiro desafio
na persecução de terapêuticas alternativas eficazes.

beneficiam o doente e o erário público
O diretor do Serviço de Cirurgia
Cardiotorácica do Centro Hospitalar Lisboa Norte, Ângelo Nobre,
alerta para a importância de se
apostar mais na cirurgia minimamente invasiva (CMI). Para o especialista, é uma forma de melhorar
a prestação de cuidados e de se
diminuírem os custos.
“Os cirurgiões cardiotorácicos têm de apostar cada vez mais nos procedimentos minimamente invasivos”, segundo Ângelo Nobre, diretor
do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Centro
Hospitalar Lisboa Norte.
Fazendo uma avaliação dos últimos 20 anos
de Cirurgia Cardiotorácica, o especialista realça
os avanços significativos: “O advento e a generalização da CMI, principalmente na Alemanha e
nos EUA, permitiram que as intervenções cirúrgicas sejam menos agressivas e facilitem a recuperação dos doentes.”
Assim como os cardiologistas têm tratado,
nos últimos anos, mais pessoas com técnicas percutâneas, os cirurgiões cardiotorácicos devem
optar, sempre que possível, pela CMI. “É preciso
realizar menos esternotomias medianas por causa do risco de infeção e minimizar, também, a colocação de próteses mecânicas que implicam terapêutica anticoagulante, por exemplo”, afirma
Ângelo Nobre.
No caso da patologia mitral, relembra que, até
há pouco tempo, o seu Serviço era o único do país
a realizar a cirurgia mitral minimamente invasiva. E esclarece: “Esta técnica de CMI, nesta doen
ça, é aplicável a todas as pessoas com patologia
valvular mitral ou aórtica, inclusivamente, com
aneurismas da aorta ascendente.”
Na prática, o cirurgião, como explicou o médico, “faz uma minitoracotomia direita, com uma incisão de 6 cm, contando com o apoio da videotoracotomia com canulação periférica”. Desta forma,
“em vez de se utilizar a circulação extracorporal de
maneira central, caminha-se perifericamente pelos vasos femurais para se ter acesso à aurícula esquerda, à válvula mitral e à válvula tricúspide”.

Para Ângelo Nobre, a formação deve sempre assentar “numa filosofia minimamente invasiva”

As principais vantagens destas intervenções
minimamente invasivas são a diminuição da infeção e da dor no pós-operatório, assim como uma
recuperação mais rápida. “No caso de um doente
que tenha feito uma esternotomia mediana é preciso esperar 6 a 8 semanas para voltar a conduzir, com a técnica de CMI pode fazê-lo em 15 dias.”
A vida social e familiar da pessoa é beneficiada,
o mesmo acontecendo com o erário público. “Estas técnicas exigem algum investimento inicial em
hardware e formação, mas, como diminuem a infeção e as complicações após a intervenção cirúrgica, o Estado previne (re) internamentos, gasta
menos em antibióticos e outros fármacos e a baixa
por doença é menos prolongada”, justifica.
Vantagens que também contribuíram para
que Ângelo Nobre não tivesse problemas em
conseguir o apoio necessário para apostar nestas
técnicas minimamente invasivas. “A poupança é
evidente e, mais importante, os doentes são os
mais beneficiados”, subinha.
Mas, acrescenta, “a boa adesão a estas técnicas
deve-se muito ao facto de se trabalhar num hospital universitário central, de referência nacional
e internacional, e ao facto de o equipamento ser

rentabilizado, por ser utilizado também na Cirurgia Cardíaca e na intervenção uniportal para tratar o cancro do pulmão”.
A maioria das cirurgias pode ser minimamente
invasiva na área da Cirurgia Cardiotorácica, contudo, ainda há algumas exceções: “É o caso das intervenções simultâneas da válvula aórtica e da válvula
mitral, nas abordagens concomitantes da circulação coronária e das válvulas aorta e mitral, em que
é preciso ter o coração exposto, e as grandes cirurgias em caso de aneurismas troncoabdominais,
dissecções da aorta e complicações mecânicas na
sequência de um enfarte agudo do miocárdio.”
Olhando para o presente e para o futuro da
CMI na Cirurgia Cardiotorácica, Ângelo Nobre
sublinha a importância de “não se perder o barco”. E especifica: “Quase todos os dias surgem devices novos, próteses valvulares com melhor performance hemodinâmica e maior durabilidade,
logo temos que nos atualizar e formar os médicos
desde o início.” Formação essa que deve sempre
assentar “numa filosofia minimamente invasiva,
que é melhor para todos – profissionais de saúde,
doente, família, erário público – e que contribui
para a humanização dos cuidados”.
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Serviço de Cardiologia do CHLN-HSM

Unidade de Internamento
recebe cerca de 1600 doentes/ano
“Muito dinâmica” e caracterizada, segundo Dulce Brito, sua coordenadora, por um enorme espírito de funcionamento em equipa, a Unidade de
Internamento do Serviço de Cardiologia do CHLN recebe cerca de 1600
doentes/ano, com uma taxa de ocupação média de 107%. A par da atividade assistencial, os profissionais desenvolvem ainda projetos de vária
ordem, nas áreas académica, pedagógica e científica.

Just News (JN) – Desde quando está ligada ao Serviço de Cardiologia e há quanto tempo é coordenadora da Unidade de
Internamento?
Dulce Brito (DB) – Pertenço ao corpo clínico do Serviço de Cardiologia do Hospital de Santa
Maria desde 1997. Fui designada coordenadora-adjunta do setor de Internamento em 2002 e coordenadora há oito anos. Nos últimos três anos, partilho
estas funções com a Dr.ª Mónica Mendes Pedro.
JN – Como caracteriza a Unidade que
dirige e como esta está organizada?
DB – O setor de Internamento (Enfermaria
Geral) é uma Unidade muito dinâmica e caracterizada por um enorme espírito de funcionamento em equipa. Aliás, sem tal espírito não nos teria
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sido possível levar a cabo, com sucesso, os projetos de vária ordem realizados nos últimos anos.
Internamos cerca de 1600 doentes/ano. A maior
parte é admitida diariamente através do Serviço de Urgência, mas também recebemos doentes provenientes da consulta e de outros serviços
do Hospital, havendo igualmente internamentos
de caráter eletivo. Estes últimos dizem respeito
a intervenções programadas para avaliação/terapêutica hemodinâmica por via percutânea – coronárias, implantação de prótese valvular aórtica
ou mitraclip –, para implantação de pacemakers,
cardioversores-desfibrilhadores ou para terapêutica de ressincronização cardíaca. Nas patologias
mais frequentes nos doentes admitidos de forma
não eletiva ganham destaque as arritmias sintomáticas, as síndromes coronárias agudas e a in-

suficiência cardíaca. O setor tem uma taxa de
ocupação média de 107% e uma duração média
de internamento de 4,3 dias.
Existem três equipas (correspondendo aos
três cardiologistas em funções no setor, entre
os quais me incluo), tendo cada uma sete doentes a seu cargo. Cada especialista é responsável
por todos os atos, cuidados e logística dos doentes da sua equipa. Há, habitualmente, dois internos em formação (Cardiologia ou outras especialidades), naturalmente, comuns às três equipas.
Diariamente, no início do dia, há reunião informal de “ponto da situação” em relação aos novos
doentes internados, à gestão de vagas existentes
ou previstas e à discussão de situações específicas
que ofereçam dificuldades de manejo diagnóstico/terapêutico.
No final da manhã, os internos reúnem com o
responsável da equipa para discussão da situação
clínica dos doentes internados. Habitualmente,
os médicos do setor reúnem semanalmente, durante a manhã, para apresentação e discussão de
um tema (previamente preparado, quer por um
especialista, quer por um interno). As Recomendações são um dos temas preferenciais. As várias
outras atividades de cada especialista – nas áreas
académica, pedagógica e científica – são aditivas às suas outras responsabilidades assistenciais, que incluem a consulta (Cardiologia Geral,
Consulta de Insuficiência Cardíaca e Consulta
de Miocardiopatias), a urgência e/ou o apoio a
doentes internados noutros serviços do Hospital.
JN – A Unidade tem uma grande componente de investigação. Que estudos são
desenvolvidos neste espaço?
DB – As vertentes pedagógica, académica e
científica interatuam com a atividade assistencial
do setor. Cada situação clínica é considerada como
uma fonte potencial de conhecimento e aprendizagem e o trabalho nessas várias vertentes é sempre
“de” e “em” equipa. Os internos são, no entanto,
alvos de privilégio, com o planeamento de apresentação de reuniões clínicas, desenvolvimento
de trabalhos científicos, participação em registos
e co-investigação em estudos clínicos nacionais
e internacionais. Diariamente, há no setor de In-

ternamento lecionação teórico-prática aos alunos
do Mestrado Integrado em Medicina e a alunos de
outras universidades em estágio no Serviço.
Em termos científicos – e prendendo-se indissociavelmente ao componente assistencial –,
a Unidade de Internamento pretende obter os
melhores resultados para os seus doentes e tal
é, também, conseguido através do investimento na investigação clínica de elevada qualidade.
Nos últimos três anos, a equipa do setor de Internamento participou em onze estudos clínicos
multicêntricos internacionais, de intervenção terapêutica, nas áreas da insuficiência cardíaca e
da doença coronária, a par de ter iniciado e desenvolvido vários projetos internos também nas
áreas da insuficiência cardíaca e das miocardiopatias. Deles tem resultado trabalho científico
apresentado em congressos nacionais e internacionais, posteriormente publicado. Dada a intensa atividade assistencial do setor, o trabalho desenvolvido no domínio da investigação tem sido
possível pelo grande suporte dado pelo Gabinete
de Apoio à Investigação Cardiovascular (GAIC).

“Cada situação clínica é
considerada como uma fonte
potencial de conhecimento
e aprendizagem e o trabalho
nessas várias vertentes
é sempre ‘de’ e ‘em’ equipa.”
JN – Como é coordenar esta Unidade?
DB – Coordenar não é uma atividade isolada
ou solitária, antes significa organizar, combinar
“as partes”, para que o conjunto possa ser eficaz
nos objetivos a alcançar. Creio que, funcionando
em equipa – que inclui pessoal médico, de enfermagem, administrativo e auxiliar –, o temos conseguido.

Dulce Brito: “As vertentes pedagógica, académica e científica interatuam com a atividade assistencial do setor

Janeiro 2017 | Coração e Vasos

61

O papel da Cardiopneumologia
no diagnóstico e na intervenção terapêutica
Fernando Ribeiro
Coordenador de cardiopneumologia do CHLN

Eunice Conduto, Sónia Ribeiro e Filipe Pereira
cardiopneumologistas do CHLN-HSM

O

presente artigo tem como objetivo dar
a conhecer as áreas de diagnóstico e de
intervenção terapêutica no Departamento de Coração e Vasos do CHLN, em que os
cardiopneumologistas intervêm ativamente na
prestação de cuidados de saúde, onde desenvolvem as suas competências per si ou integrados
em equipas multidisciplinares.
Estes profissionais, licenciados em Car
diopneumologia ou Fisiologia Clínica, detêm
competências científicas, técnicas e humanas que
os habilitam ao exercício profissional e à prestação de cuidados de saúde, atuam integrados em
equipas multidisciplinares, com nível de dignidade e de autonomia de exercício profissional
idênticos aos demais profissionais de saúde. Para
além da prestação direta de cuidados de saúde,
a formação pré e pós-graduada constituem-se
como um fulcro importante da sua missão.
Os meios complementares de diagnóstico e
terapêutica têm evoluído de forma muito significativa graças à diferenciação tecnológica e especificidade incorporadas em cada equipamento, aliadas a “software médico” cada vez mais
avançado e a profissionais mais qualificados e
diferenciados nas diversas áreas. Estes aspetos
são realçados pela evolução das competências
dos cardiopneumologistas integrados neste Departamento.
Serviço de Cardiologia
Laboratório de Electrocardiologia
A equipa de cardiopneumologistas deste laboratório realiza todos os ECG prescritos ao utente/doente quer em regime de ambulatório, quer
de internamento, bem como integrados em protocolos de investigação a decorrerem no CHLN-HSM. O cardiopneumologista aprofunda os conhecimentos acerca das potencialidades dos
equipamentos, cada vez mais sofisticados, ex-
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plorando-os e otimizando os exames realizados.
É também responsável por outras atividades do
laboratório, como a agenda, modus operandi,
necessidades de melhoria e questões relativas
aos equipamentos e consumíveis clínicos.
Além de executar o exame, tem a importante função de o interpretar, integrado no contexto
clínico, o que ganha importância fulcral quando
nos encontramos no Serviço de Urgência Central (SUC), onde normalmente “tudo começa”.
Os cardiopneumologistas que exercem funções
no SUC integram a equipa pluridisciplinar, colaborando de forma muito ativa no diagnóstico de
múltiplas patologias em que urge ganhar tempo,
como na síndrome coronária aguda, contribuindo de forma decisiva para a correta e atempada
orientação terapêutica.
Laboratórios de Holter e de Ergometria
A equipa de cardiopneumologistas que se
encontra no Laboratório de Holter é responsável pela realização dos registos eletrocardiográficos de longa duração (Holter) ou da monitorização ambulatória da pressão arterial (MAPA),
bem como dos registos eletrocardiográficos,
não contínuos, de longa duração, habitualmente conhecidos por registadores de eventos cardíacos.
A equipa de cardiopneumologistas que se encontra no Laboratório de Ergometria é responsável pela realização das provas de esforço, provas
de esforço cardiorrespiratórias e testes de mesa
basculante de Tilt.
Em ambos os laboratórios, é o cardiopneumologista quem executa e interpreta o exame e elabora o relatório para posterior validação clínica.
No desempenho diário das suas funções, procura aprofundar os conhecimentos acerca das potencialidades dos equipamentos, explorando-os
e otimizando os exames realizados (utilização de
funcionalidades, ajuste de parâmetros, aplica-

ção de técnicas sofisticadas, entre outros) e implementa as melhores práticas clínicas com vista
à elevação da qualidade dos cuidados de saúde
prestados, ou à correta aplicação do modelo científico, quando envolvido em protocolos de investigação.
É responsável pela integração das atividades
do laboratório, como a agenda, o modus operandi, necessidades de melhoria e questões relativas
aos equipamentos e consumíveis clínicos e dinamiza o laboratório, contribuindo para a melhoria
da qualidade dos cuidados prestados aos utentes.
Laboratório de Ecocardiografia
No Laboratório de Ecocardiografia do CHLN-HSM, onde se realizam os ecocardiogramas
transtorácicos, transesofágicos e de sobrecarga, exerce funções uma equipa de cardiopneumologistas com expertise em ultrassonografia
cardíaca que, na sua maioria, são detentores da
acreditação individual da modalidade de ecocardiografia transtorácica da European Association
of Cardiovascular Imaging.
Estes cardiopneumologistas realizam e interpretam os estudos ultrassonográficos cardíacos
transtorácicos e elaboram o respetivo relatório
para posterior validação clínica. Colaboram ainda na realização dos ecocardiogramas transesofágicos e de sobrecarga (farmacológica ou de
exercício). Participam ativamente nos protocolos de investigação e nos ensaios clínicos, assim
como na formação académica e profissional dos
que escolhem a elevada capacidade formativa do
Serviço de Cardiologia. Acumulam ainda funções
nas áreas da gestão, manutenção e certificação do
laboratório.
Em julho de 2013, o Laboratório de Ecocardiografia do CHLN-HSM recebeu acreditação
avançada nas modalidades de ecocardiografia
transtorácica e ecocardiografia transesofágica e a
acreditação Standard na ecocardiografia de so-

brecarga, da European Association of Cardiovascular Imaging, após exigente e laborioso processo de avaliação.
Laboratório de Pacing Cardíaco
No Laboratório de Pacing Cardíaco do CHLN-HSM, efetuam-se as implantações de dispositivos
médicos ativos, como pacemakers, cardioversores-desfibrilhadores, sistemas de ressincronização
cardíaca e de registadores de eventos. A equipa de
cardiopneumologistas que exerce funções neste laboratório colabora no ato cirúrgico e efetua a avaliação de parâmetros e a programação dos dispositivos durante
e após o implante, participa na
consulta de portador de cada um
dos respetivos devices, no ensino
ao doente e na monitorização remota dos referidos dispositivos.
Esta última mostra-se uma ferramenta muito importante na
vigilância e recolha da atividade
elétrica cardíaca ou na interação
com o dispositivo, com especial
relevância no caso de doentes
que se encontram a grande distância do centro hospitalar, evitando a sua deslocação frequente e permitindo a monitorização contínua.
O relatório das intervenções é também executado pelo cardiopneumologista para posterior
validação clínica, bem como a gestão de todos os
dispositivos implantados e demais consumíveis
clínicos necessários à intervenção.
No âmbito da investigação, decorrem atualmente vários estudos em que o cardiopneumologista
dá o seu contributo para o desenvolvimento de novas tecnologias nesta área e otimização do tratamento dos doentes.

diopneumologista realiza a avaliação das propriedades de condução elétrica cardíaca e efetua
protocolos de estimulação cardíaca para diagnóstico de taquidisritmias. Tem também um contributo ativo na realização do estudo eletrofisiológico com recurso a sistemas de mapeamento
eletroanatómico tridimensional, efetuando todos os procedimentos necessários, com os diferentes sistemas, desde o diagnóstico à intervenção, nomeadamente, o controlo dos parâmetros
para aplicação da energia de radiofrequência. O
registo de todos os elementos referentes ao pro-

O cardiopneumologista integra
a equipa pluridisciplinar
e colabora ativamente em
todos os procedimentos de
diagnóstico e intervenção.

Laboratório de Eletrofisiologia Cardíaca
No Laboratório de Eletrofisiologia, o car

cedimento é realizado pelo cardiopneumologista,
bem como a gestão dos consumíveis clínicos.
No âmbito da investigação, decorrem vários
estudos, de iniciativa do nosso centro, como estudos multicêntricos, em que o cardiopneumologista integra a equipa de investigação e dá o
seu contributo para o desenvolvimento de novas tecnologias e otimização do tratamento dos
doentes.
Unidade de Cardiologia de Intervenção
No Laboratório de Hemodinâmica e Angiocardiografia da Unidade de Cardiologia de Intervenção do CHLN, desenvolvem-se múltiplos
procedimentos de diagnóstico e de intervenção
terapêutica, entre os quais se destacam a co-

ronariografia, a avaliação de lesões coronárias
através de ultrassonografia intravascular, tomografia de coerência ótica e/ou fração do fluxo de reserva coronária para eventual intervenção coronária percutânea, cateterismo cardíaco
direito, desnervação simpática renal, implantação percutânea de válvulas aórticas, tratamento percutâneo da regurgitação mitral por técnica Edge-to-Edge, oclusão do apêndice auricular
esquerdo, encerramento de defeitos septais (Foramen Oval Permeável; Comunicação Interauricular e Comunicação Interventricular), entre
outros.
O cardiopneumologista integra a equipa pluridisciplinar e colabora ativamente em todos
os procedimentos de diagnóstico e intervenção. Desenvolve atividades de monitorização do
doente, seleção e otimização dos equipamentos
a utilizar e do material adequado a cada procedimento, tendo em conta o contexto clínico.
Realiza o registo de parâmetros fisiológicos e de
imagem durante os exames. Interpreta as imagens obtidas com as diferentes técnicas e contribui para a orientação da estratégia terapêutica mais adequada a cada situação. Desempenha
funções de reposição e gestão de stocks. Colabora ativamente em protocolos de investigação
e, sendo este um centro de referência, são frequentes os programas de formação para outros
profissionais de saúde nacionais e estrangeiros
em que o cardiopneumologista integra a equipa
de formadores.
Serviço de Cirurgia Vascular
Laboratório de Doppler Vascular
No Laboratório Vascular do Serviço de Cirurgia Vascular, o cardiopneumologista realiza, interpreta e comunica, dentro da equipa pluridisciplinar, os resultados dos exames que realiza no
âmbito do diagnóstico, da orientação para a me-
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lhor estratégia terapêutica (médica e/ou cirúrgica) e monitorização durante e após procedimentos cirúrgicos.
São realizados diariamente exames de eco-Doppler dos diversos territórios vasculares, em
particular dos vasos do pescoço, dos vasos do
abdómen e da circulação arterial e venosa dos
membros superiores e inferiores. São também
realizadas monitorizações de procedimentos cirúrgicos por Doppler transcraniano, com a colaboração dos cardiopneumologistas colocados no
Serviço de Neurologia.
O cardiopneumologista integra a equipa pluridisciplinar, tendo uma relação dinâmica no
serviço, participando nas reuniões diárias de
avaliação dos doentes internados, nas reuniões
científicas do serviço, com periodicidade semanal, na realização e comunicação dos resultados
dos exames a diversas especialidades médico-cirúrgicas do CHLN e na participação em protocolos de investigação. O cardiopneumologista desempenha ainda funções de apoio à organização,
gestão e manutenção do laboratório e na otimização da prestação dos cuidados de saúde.
Serviço de Cirurgia Cardiotorácica
O campo de intervenção da Cardiopneumologia no Departamento de Coração e Vasos estende-se por várias competências da profissão e no
Serviço de Cirurgia Cardiotorácica (CCT), com
particular ênfase na atuação terapêutica.
Desde o início da cirurgia
cardíaca moderna que se tornou
imprescindível o envolvimento
de uma equipa multidisciplinar
com conhecimentos médicos,
técnicos e científicos adequados ao sucesso cirúrgico. Lentamente, à medida que a cirurgia
cardíaca se ia popularizando, os
dispositivos médicos foram evoluindo em diversidade, em capacidade funcional e as técnicas
extracorporais e de apoio à cirurgia gradualmente aprimoradas. As equipas foram crescendo em multidisciplinaridade e competências. Este
processo, iniciado na década de 1930, teve novo
impulso, através dos esforços de pioneiros como
John Gibbons Jr., Décio Ferreira e deBakey, entre outros, que, a partir da década de 1950, foram
cruciais para a formação de um profissional que,
nas suas competências, englobasse a preparação
do circuito extracorporal e a sua manutenção durante o período necessário à cirurgia.

Esses primeiros profissionais vieram nas fileiras da anestesia, da cirurgia, muitas vezes
de áreas não médicas. A necessidade de criar
um perfil comum, quer de formação, quer de
desempenho de funções, foi o
mote para, na década de 1990,
a área da Tecnologia Extracorporal passar a ser uma das valências da Cardiopneumologia.
Dessa forma, o trabalho
exercido pelo cardiopneumologista no Serviço de CCT, ao
contrário do verificado noutros países, não se restringe à
tecnologia extracorporal, antes a tecnologia extracorporal
é uma das áreas de intervenção.
As competências do cardiopneumologista no
serviço de CCT vão desde o planeamento, execução e interpretação de exames de diagnóstico,
como o ECG, a gasimetria arterial e os testes de
coagulabilidade, passando pela gestão dos stocks
de material e manutenção dos equipamentos à
sua responsabilidade.
No bloco operatório, o cardiopneumologista exerce funções na área da Tecnologia Extracorporal, nomeadamente a montagem do circuito
de circulação extracorporal (CEC) e dos circuitos
adjuvantes, a manutenção dos parâmetros hemo-

Recentemente, iniciou-se um
projeto de correção cirúrgica
de arritmias auriculares, onde
o cardiopneumologista manuseia
e controla os equipamentos
de ablação.

Desde o início da cirurgia
cardíaca moderna que se tornou
imprescindível o envolvimento
de uma equipa multidisciplinar
com conhecimentos médicos,
técnicos e científicos adequados
ao sucesso cirúrgico.
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O cardiopneumologista é também o profissional responsável pela programação dos pacemakers dos doentes submetidos a cirurgia cardiotorácica.

Como equipa jovem e proativa, estão também
integrados em equipas de projetos de implementação de gestão integrada de registos operatórios,
de certificação de qualidade em saúde, bem como
em projetos de investigação científica a decorrer
no Serviço.
Um dos desígnios da profissão passa pela formação de novos profissionais de saúde e, sendo o
HSM um hospital universitário, esta função assume particular relevo.
A intervenção dos cardiopneumologistas do
Serviço de CCT vai mais além, integrando a equipa multidisciplinar de ECMO do CHLN-HSM,
dos Serviços de Medicina Intensiva e da Unidade
de Cuidados Intensivos Pediátricos, com desempenho de funções no intra e no extra-hospitalar,
num contexto fora do cenário cirúrgico habitual
do dia-a-dia.

Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do CHLN

85% das cirurgias

são minimamente invasivas
O Serviço de Cirurgia Cardiotorácica prima pela inovação, procurando que todas as intervenções que ali sejam
efetuadas tenham a melhor taxa de sucesso e sejam o menos invasivas e traumáticas possível para o doente.
No que respeita especificamente à cirurgia torácica, Javier Gallego, assistente hospitalar de Cirurgia Cardiotorácica, menciona que 85% das cerca de 400 intervenções/ano ali efetuadas são minimamente invasivas.
Indicada para o tratamento de várias patologias,
esta técnica é, sobretudo, utilizada para o cancro do
pulmão. “Dentro da cirurgia minimamente invasiva,
a técnica que estamos a utilizar no Hospital de Santa
Maria é a Uniportal VATS (vídeo-assisted thoracic
surgery)”, observa o cirurgião cardiotorácico.
E acrescenta: “Esta técnica de porta única consiste em fazer uma pequena incisão ântero-lateral
de cerca de 3 centímetros no tórax do doente. Desta forma, entramos na cavidade torácica de maneira a, em primeiro lugar, explorar o pulmão,
localizar o tumor e poder fazer uma ressecção anatómica do pulmão, ou seja, uma lobectomia.”
Além de tirar os gânglios, o denominado esvaziamento ganglionar, Javier Gallego destaca que
a vantagem desta técnica é o pós-operatório, que
vai, com toda a certeza, ser bastante mais fácil.
“O doente vai ter um internamento de três a
quatro dias, menos dores e uma rápida recuperação”, observa, salientando que “a Uniportal
VATS veio mudar completamente a cirurgia torácica que se pratica atualmente”.
Com a cirurgia convencional teria de ser feita
uma grande incisão desde o esterno até à coluna,
que levaria várias semanas até o doente voltar a
conseguir levantar o braço.
“Tentamos sempre que a cirurgia seja minimamente invasiva. Contudo, por vezes, em cerca de 15% dos casos, é necessário converter”, indica Javier Gallego, referindo que tal ocorre no

Javier Gallego destaca que a vantagem da VATS é o pós-operatório, bastante mais fácil

caso de não conseguirem entrar na cavidade, por
exemplo, porque o doente teve uma infeção ou
quando é necessário reoperar.
O tempo de duração de uma cirurgia uniportal VATS é semelhante ao da cirurgia aberta, cerca de 1 hora e meia para uma lobectomia de porta
única. “Durante a curva de aprendizagem, a técnica demorava mais tempo a ser efetuada, porém,
atualmente, temos uma equipa de vários cirur
giões com experiência a realizar esta intervenção e
os tempos diminuíram”, esclarece o médico.

Para terminar, Javier Gallego comenta que
em cerca de 60% das cirurgias torácicas realizadas em Portugal ainda se pratica a intervenção
clássica. No entanto, acredita que a tendência é
que esta realidade venha a ser alterada. “É apenas uma questão de curva de aprendizagem, uma
vez que se trata de técnicas que requerem uma
formação muito específica”, indica o cirurgião.
E conclui: “Hoje em dia, já não faz sentido abrir
um abdómen em cirurgia geral, como também não
fará sentido abrir o tórax para operar o pulmão.”

Clinical Immersion Uniportal VATS
dinâmicos, gasimétricos, metabólicos, de hemostase e temperatura durante a cirurgia cardíaca.
Desenvolve também competências na área do
aproveitamento sanguíneo e na terapêutica de
substituição renal.
Recentemente, iniciou-se um projeto de correção cirúrgica de arritmias auriculares, onde
o cardiopneumologista manuseia e controla os
equipamentos de ablação.

O Serviço de Cirurgia Cardiotorácica realiza, com uma periodicidade bienal, o Clinical
Immersion Uniportal VATS
(vídeo-assisted thoracic surgery).
Segundo Javier Gallego, um
dos diretores do curso, em
conjunto com Diego González

Rivas, do Hospital da Corunha, a cirurgia de porta única,
sem intubação endotraqueal, é
ainda realizada em muito poucos países, sendo o CHLN o
único a efetuá-la em Portugal.
Com o apoio da Medtronic,
este curso é destinado a ci-

rurgiões torácicos e tem sido
procurado, sobretudo, por
portugueses e espanhóis. Recebe um total de sete participantes por sessão.
O Clinical Immersion Uniportal VATS é presidido por Ângelo
Nobre, diretor do Serviço. Es-

tima-se que a próxima edição
se realize em junho e que em
outubro se consiga efetuar um
evento de maiores dimensões.
Javier Gallego é também formador destes cursos em Cáceres (Espanha) e Berlim (Alemanha).

Diego González Rivas
com Javier Gallego
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Clínica Universitária de Cirurgia Cardiotorá cica da FMUL
recebeu visita de cirurgião do Qatar
A Clínica Universitária de Cirurgia
Cardiotorácica da Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa recebeu a visita de Abdulwahid
Al Mulla, cirurgião e consultor sénior em Cirurgia Cardiotorácica no
Heart Hospital da Hamad Medical
Corporation, no Qatar.
Numa troca de experiências, Abdulwahid Al
Mulla esteve dois dias em Portugal para adquirir conhecimentos sobre cirurgia minimamente
invasiva da válvula mitral. Para o cirurgião, “foi
uma grande oportunidade estar neste centro de
referência, onde pude aprender mais sobre este
tipo de técnica que, ao ser minimamente invasiva, contribui para uma recuperação mais rápida
do doente e para uma melhor qualidade de vida
no pós-operatório”.
No Qatar ainda não é aplicado este procedimento cirúrgico minimamente invasivo, logo
Abdulwahid Al Mulla espera que a formação
que realizou em Portugal tenha sido o primeiro passo para que este procedimento também
seja uma realidade no seu país. O médico referiu, inclusive, que conta com a ajuda da Clínica Universitária de Cirurgia Cardiotorácica da
FMUL, em Doha, para iniciar o programa e operar os primeiros casos a curto prazo, visto que já
possuem o hardware necessário para iniciar o
programa num país com uma incidência alta de
doença mitral.
Mas Abdulwahid Al Mulla não veio apenas
aprender, mas também mostrar a sua experiência em cirurgia coronária robótica, numa conferência que decorreu no dia 20 de dezembro de
2016. “Partilhei as minhas experiências na área
da cirurgia robótica, mais especificamente na do
excerto de bypass na artéria coronária, através
de assistência robótica (CABG).”
Apesar de se tratar de um procedimento utilizado ainda em poucos centros do mundo,
Abdulwahid Al Mulla sublinhou que, tendo em
conta a experiência dos 59 casos acompanhados,
desde 2009, no Qatar, “trata-se de uma técnica
que implica menos dias de internamento, menos
dor e menos risco de infeção em comparação com
a cirurgia aberta”.
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Abdulwahid Al Mulla:
“Foi uma grande
oportunidade estar
neste centro de
referência, onde pude
aprender mais sobre
este tipo de técnica.”
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