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Ester 
Malcato  
felicitada  
por Teresa 
Magalhães

Ester Malcato, enfermeira chefe do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, começa a ter uma presença 
regular nesta página (veja-se a última edição da Coração e Vasos). A foto documenta o momento em 
que Teresa Magalhães, administradora do Departamento de Coração e Vasos, a felicita, no âmbito da 
homenagem aos colaboradores do Hospital de Santa Maria que completaram, em 2017, 25 anos de 
serviço. A cerimónia aconteceu a 8 de dezembro, dia em que o HSM celebrou o seu 63.º aniversário.

o tema em 
destaque na capa 

desta Coração e 
Vasos prende-se 
com o programa 
de enfermagem 
de reabilitação 
implantado no 

serviço de cirurgia 
vascular, que 

arrancou há pouco 
mais de quatro 

anos. a enfermeira 
chefe ana almeida 

diz que é “o grande 
pilar da prestação 

de cuidados de 
enfermagem” 

naquele serviço.

a caPa DesTa eDição

Star Wars

Médica? Enfermeira? 
Técnica? Não sabemos. O que 
sabemos é que este elemento 
(feminino) do Laboratório de 
Hemodinâmica do Serviço 
de Cardiologia do CHLN terá 
um fraquinho pela saga Star 
Wars. Pelo menos parece...

uma cobertura fotográfica 
intensíssima...

Foram muitas as fotos tiradas (de todos os ângulos) durante 
a visita de um grupo de cirurgiões japoneses ao cHlN. saiba 
o que vieram fazer a lisboa mais à frente nesta revista.
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Bem-vindos a mais um número da revista Coração e Vasos, o primeiro de 2018, que 
todos esperamos seja, finalmente, o ano da implementação do novo projeto para o 
Departamento, a bem dos doentes, dos profissionais de Saúde e, acima de tudo, da qua-
lidade do Serviço Público de Saúde, Formação e Investigação em Portugal. Atingido este 
objetivo, o resto vem por acréscimo.

Vivemos uma época fantástica de desenvolvimento científico, com repercussão major 
na saúde das populações. As doenças cardiovasculares, embora ainda representem a 
principal causa de mortalidade e morbilidade a nível mundial, incluindo Portugal, têm 
visto uma diminuição muito substancial no seu impacto a nível de mortalidade e morbi-
lidade. Infelizmente, ainda não na prevenção, pois, a prevalência da doença tem vindo a 
aumentar. Importa, pois, estarmos devidamente equipados para responder a este grande 
desafio que é a redução do peso das doenças cardiovasculares.

Neste sentido, vamos ter, este ano, mais uma vez, o nosso Congresso Novas Fronteiras 
em Cardiologia, que se realiza pelo 8.º ano consecutivo e onde, mais uma vez, se discu-
tirão temas de fronteira, com a participação de peritos mundiais, incluindo o atual pre-
sidente da Sociedade Europeia de Cardiologia, Prof. Jeroen Bax, de Leiden, na Holanda. 
Vamos ter um programa muito rico e contamos com a presença de muitos profissionais 
de saúde, que nos irão ajudar a avançar ainda mais no nosso caminho.

Hoje em dia, é fundamental a existência de uma estrutura profissional de apoio a toda a 
organização de um serviço médico e, nesse sentido, o papel do administrador de área assu-
me um papel de grande relevo. É com imenso prazer que reitero aqui o prazer que tem sido 
partilhar decisões com a Doutora Teresa Magalhães, a qual tem sido um elemento funda-
mental para o excelente desempenho que temos tido. A sua entrevista neste número é bem 
esclarecedora e penso poder ajudar a compreender um pouco melhor o papel deste grupo 
profissional na gestão de um grande Departamento de um hospital terciário universitário.

A inovação em Medicina deverá ser uma das palavras-chave mais importantes num 
hospital universitário e, do vasto leque de inovações que temos vindo a introduzir, desta-

camos, neste número, a descrição de um novo projeto sobre Telemonitorização na Insufi-
ciência Cardíaca, encabeçado pela Prof.ª Dulce Brito. Trata-se de um projeto pioneiro em 
Portugal, do qual se esperam resultados muito significativos.

Algumas áreas médicas, pela sua especificidade, são, por vezes, menos visíveis, mas o que 
podem representar na vida de quem delas necessita é extraordinário. Disso damos conta 
em relação à paramiloidose familiar que, sendo uma doença pouco frequente, necessita 
de cuidados especiais e multidisciplinares. Neste número da Coração e Vasos, realça-se 
o trabalho notável que a Prof.ª Conceição Azevedo Coutinho tem vindo a desenvolver ao 
longo de vários anos nesta população muito especial.

A investigação clínica é um dos pilares essenciais de qualquer instituição médica univer-
sitária. Tal implica uma organização exemplar, seguindo as regras que, hoje em dia, são 
muito rigorosas e universais. Neste capítulo, assumem um papel especial as chamadas 
CRO (Contract Research Organizations), em particular as chamadas CRO académicas.  
É com profundo orgulho que apresentamos, com maior detalhe, o trabalho da CETERA, 
a nossa CRO académica, criada já há alguns anos, pioneira em Portugal e que tem produ-
zido um trabalho ímpar no nosso meio, aliás, já copiado por outras, e ainda bem.

Finalmente, uma palavra para reforçar a importância do trabalho multidisciplinar dentro 
de um Departamento com as características do nosso, em que o papel de cada um é único 
e fundamental ao bom desempenho do conjunto. Mais uma vez, trazemos testemunhos 
de vários protagonistas que, no seu dia-a-dia, dão o seu melhor, por vezes, em condições 
bem difíceis.

Espero que o entusiasmo que temos no nosso dia-a-dia se transmita, pois, acreditamos 
que só é possível atingirmos os nossos objetivos se houver um envolvimento coletivo 
de todos, respeitando as naturais diferenças, mas sabendo que os grandes objetivos são 
comuns.

Desejo a todos um Grande 2018, cheio de sucessos pessoais e profissionais.

Só é possível atingirmos os nossos objetivos 
se houver um envolvimento coletivo de todos

Fausto Pinto
Diretor Do Departamento De Coração  

e Vasos Do CHLn
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Teresa Magalhães, aDMinisTraDora hosPiTalar Do DeParTaMenTo De coração e vasos:

“os administradores devem proc urar
trazer inovação para os serviços”

Teresa Magalhães, adminis-
tradora do Departamento de 
coração e vasos, recebeu a 
Just news no seu gabinete e 
deu-nos a conhecer um pouco 
do seu dia, no que respeita ao 
seu trabalho diário, projetos e 
preocupações. a nossa entre-
vistada dá grande importân-
cia à investigação e à inova-
ção, afirmando mesmo que os  
administradores devem ajudar 
a trazer inovação, interagindo, 
para isso, com os serviços em 
questão. 
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Teresa Magalhães, aDMinisTraDora hosPiTalar Do DeParTaMenTo De coração e vasos:

“os administradores devem proc urar
trazer inovação para os serviços”

Just News (JN) – Como é ser adminis-
tradora hospitalar de um Departamento 
com esta diferenciação? 

Teresa Magalhães (TM) – Todos os dias 
tenho assuntos para resolver. É interessante se-
guir a inovação, todos os projetos que surgem e 
a dinâmica do próprio Departamento. É um de-
safio trabalhar aqui, colocarmo-nos sempre um 
passo à frente e conseguirmos resolver as dife-
rentes situações que surgem nos três serviços.   

JN – Em que consiste exatamente o seu 
trabalho?

TM – Passa por diversas questões, particular-
mente nas funções próprias de um administrador, 
trabalhar com os diretores nos planos de ação, no 
acompanhamento e monitorização da atividade e 
no controlo de custos dos serviços, na gestão dos 
administrativos do Departamento, assim como de 
diversos projetos que temos em desenvolvimento. 
Há ainda a própria relação com os diversos servi-
ços de apoio à gestão no hospital, que exige que 
este trabalho seja feito em articulação. 

JN – Anda sempre muito de um lado 
para o outro, entre serviços?

TM – Procuro fazer uma visita regular aos 
serviços, mas grande parte do trabalho, até mes-
mo no que respeita às reuniões, é feito no meu 
gabinete, no dos diretores de serviço ou noutras 
áreas que temos no CHLN. 

JN – É complexo? 
TM – É, na medida em que, quando trabalha-

mos num Departamento em que a inovação e a di-
ferenciação são de um volume enorme e têm um 
peso muito relevante, conseguir gerir a inovação 
avaliando os resultados que se pretendem obter 
para os doentes face aos custos associados é um de-
safio. É preciso saber gerir e saber ser um mediador 
das diversas expectativas, dos diferentes profissio-
nais de saúde, dos administradores e dos doentes.

JN – No que respeita a este assunto da 
inovação e dos custos associados, conse-

gue, na maior parte dos casos, chegar ao 
objetivo pretendido? 

TM – Nem sempre é possível! Temos uma po-
lítica de incentivo à inovação no Departamento 
e no hospital, mas tem limites. Nem sempre se 
consegue tudo!

JN – Além da questão da gestão de cus-
tos com a inovação de que falou. Quais as 
principais dificuldades com que se depara? 

TM – A principal dificuldade do Departamen-
to é ter uma lógica integrada a nível estrutural. 
Este é o grande desafio que me foi colocado, quan-
do assumi o cargo, tal como ao próprio diretor do 
Departamento. Conseguir concretizar um projeto 
comum para os três serviços, em que a parte física 
e a estrutural têm grande peso a este nível. O facto 
de os serviços estarem situados em vários pisos do 
hospital é gerador de ineficiências, no dia-a-dia, e 
é uma área que tem de ser resolvida rapidamente. 

O projeto de restruturação do Departamento a 
nível físico está feito. Os serviços estão divididos 
em vários pisos e o objetivo é que aquele tenha 
uma função integradora dos mesmos, para que 
possuam uma funcionalidade contínua – termos 
os serviços de Cirurgia Cardiotorácica, de Cardio-
logia e de Cirurgia Vascular a trabalhar em articu-
lação, como um todo, num espaço físico comum. 
A forma como eles se interligam está bem patente 
na nossa carteira de serviços. O Departamento foi 
pensado de forma inovadora, a este nível, porque 
efetivamente estes três serviços complementam-
-se. Assim, é possível prestar ao doente um ser-
viço com qualidade e gerando uma maior eficiên-
cia. Essa é a grande finalidade e um dos principais 
obstáculos ao desenvolvimento do Departamento.

JN – Qual é o ponto da situação?
TM – O projeto foi desenvolvido durante o ano de 

2017, tendo por base um projeto anterior. Tivemos 
várias reuniões com o Conselho de Administração e 
com o Serviço de Instalações e Equipamentos e con-
seguimos ter um projeto inovador, com o qual todas 

(Continua na pág. 10)
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as partes concordam, tendo contribuído para a sua 
construção: a área médica, a de enfermagem, a técni-
ca e a de instalações e equipamentos. Neste momen-
to, está entregue e estamos a aguardar os próximos 
passos, por parte do Conselho de Administração.

JN – A investigação tem algum peso no 
centro hospitalar, neste Departamento, 
mas também para si em particular… 

TM – É verdade, recentemente, apresentá-
mos, no Congresso da Sociedade Europeia de 
Cardiologia, em agosto de 2017, o trabalho “Avoi-
dable mortality in acute myocardial infarction 
at hospital level: where to look for answers?”, 
que foi premiado como Best Poster. Esta investi-
gação está relacionada com modelos de eficiência 
na área do enfarte agudo do miocárdio, desen-
volvido na minha tese de doutoramento. Foi fei-
ta uma comparação em termos dos resultados de 
mortalidade entre os diferentes hospitais que fa-
zem intervenção através da via verde coronária.

Uma outra área desenvolvida na minha tese de 
doutoramento está relacionada com modelos predi-
tivos associados ao enfarte agudo do miocárdio. Con-
tudo, o objetivo é alargar para outras patologias na 
área da mortalidade e da duração de internamento 
hospitalar, entre outras. O potencial é enorme. Este 
trabalho específico de modelos preditivos começou 
por ser desenvolvido, inicialmente, com dados de 
um hospital mais pequeno e está a ser validado com 
dados do Centro Hospitalar Lisboa Norte. O Serviço 
de Cardiologia aceitou participar nesta investiga-
ção, em parceria com a Escola Nacional de Saúde 
Pública, o que lhe conferiu mais robustez. 

Os trabalhos estão agora a ser escritos. Foram 
feitas já duas teses, sob minha orientação, uma de 

mestrado, outra de administração hospitalar, com 
base no percurso e na investigação que foi iniciada 
na minha tese de doutoramento. O objetivo é ter-
mos um modelo que possa ser adaptado a hospi-
tais que tratam o enfarte agudo do miocárdio, de 
forma a conseguirmos uma ferramenta de apoio à 
decisão dos clínicos, assim como dos enfermeiros, 
para gestão do doente no internamento e, ainda, 
que possa ser usada e adaptada a quem faz a ges-
tão dos serviços, como o administrador hospitalar. 

JN – A investigação é sempre comple-
xa em termos de autorizações e verbas. 
Como é que gere toda esta questão aqui no 
Departamento? 

TM – Esta investigação em específico teve iní-
cio antes de eu estar no CHLN e correu muito bem. 
Em relação à questão da investigação e da autoriza-
ção de forma global, temos, como é sabido, uma le-
gislação que nos impõe algumas regras. Penso que, 
se estiverem acauteladas todas as questões que po-
derão colocar em causa a proteção dos dados do  
doente, essas questões são ultrapassadas. 

Portanto, os estudos, desde que anonimizados 
ou com consentimento direto do doente, conti-
nuam a realizar-se. Para mim, é determinante 
que a investigação continue a ser feita, principal-
mente em hospitais e centros hospitalares uni-
versitários, como o de Santa Maria. A evolução 
em termos de estudos e de investigação tem sido 
notória. Não apenas neste, mas também noutros 
hospitais e faculdades associadas. Na Escola Na-
cional de Saúde Pública, inclusive, onde perten-
ço, não deixei de investigar devido a esse tipo de 
questões. Tudo é acautelado. 

JN – Está no Departamento desde julho 
de 2016? O que a levou a aceitar este cargo? 

(Continuação da pág. 8)

Teresa Magalhães nasceu no Porto, a 20 de 
setembro de 1971, licenciou-se, pelo Institu-
to Superior de Línguas e Administração, em In-
formática de Gestão e doutorou-se em Saúde 
Pública, pela Universidade Nova de Lisboa, em 
2016. O decorrer natural do seu percurso profis-
sional fez com que se viesse a dedicar à Saúde. 
Fez, posteriormente, formações pós-graduadas 
nessas áreas e é hoje administradora hospitalar 
do Departamento de Coração e Vasos e assesso-
ra para a Inovação e Tecnologias de Informação 
do presidente do Conselho de Administração do 
CHLN. Teresa Magalhães conta-nos um pouco do 
seu percurso.

JN – Fale-me um pouco do seu percurso 
académico e profissional.

TM – Eu sou licenciada em Informática de 
Gestão. Fiz uma especialização em Administra-
ção Hospitalar, em 2005, e doutorei-me em Saú-
de Pública, em 2016, na área de Políticas, Gestão 
e Administração em Saúde. Estou a lecionar, des-
de 2008, na Escola Nacional de Saúde Pública da 
Universidade Nova de Lisboa, nos Cursos de Es-
pecialização em Administração Hospitalar, Mes-
trados de Gestão em Saúde, sobretudo disciplinas 
ligadas a Gestão de Informação em Saúde e Pro-
dução Hospitalar. É algo que me complementa. 
Como é óbvio, ter uma visão do que se passa den-

tro do próprio hospital, conjugada com uma vi-
são externa e académica da evolução da própria  
administração hospitalar e de outros temas asso-
ciados é uma mais-valia. Não apenas para mim, 
mas para todos os profissionais com quem me re-
laciono e com quem trabalho. 

JN – O que levou uma licenciada em In-
formática de Gestão a enveredar pela área 
da Saúde? 

TM – Foi uma decisão que decorreu do meu 
próprio percurso profissional. Trabalhei, alguns 
anos, em consultadoria, na Accenture, uma em-
presa internacional, que me deu uma visão di-

formação e background trouxeram Teresa Magalhães até à área da administração hospitalar
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TM – O Conselho de Administração pediu-me 
para assumir este Departamento, em conjunto 
com o de Pediatria, que eu também administra-
va. Foi um desafio que aceitei e, na altura, fiquei 
com dois dos maiores departamentos do hospital.

JN – Em que consiste o seu dia-a-dia? 
TM – Depende muito da agenda. Entre reu-

niões, tarefas que têm de ser feitas, projetos em 
desenvolvimento, posso afirmar que o meu traba-
lho não é monótono. Há sempre algo novo todos 
dos dias e nós, administradores, temos de fazer 
com que este não seja só um cargo com funções 
exclusivas de administrador, mas mais do que 
isso. Devemos trazer inovação e interagir com os 
diretores de serviço e os diversos profissionais, 
para que seja uma realidade.

JN – Estiveram recentemente a trabalhar 
na evolução do Departamento para um Cen-
tro de Responsabilidade Integrada (CRI)...

TM – Sim, apresentámos o projeto do CRI 
ainda antes da saída da nova legislação. Entre-
tanto, a regulamentação saiu e estamos a avaliar 
de que forma podemos enquadrar a nossa reali-
dade face à mesma. Podemos dizer que não é o 
que esperávamos, mas vamos tentar trabalhar 
neste objetivo. 

JN – Quais são as dificuldades?
TM – As principais serão ao nível dos recursos 

humanos e a forma como a nova regulamentação 
coloca ou não os profissionais em exclusividade 
dentro do Departamento. Essa é a grande ques-
tão que temos de analisar e perceber, se é possível, 
face a estas restrições, desenvolver ou não.

ferente, no que respeita, por exemplo, à orga-
nização de processos ou à gestão de projetos. 
Trabalhei em vários projetos ligados à estratégia 
de sistemas de informação que me levaram, em 
determinada altura, a fazer desta área um percur-
so a seguir. Vim ter à Administração Hospitalar 
por uma opção feita em determinada altura do 
meu percurso pessoal e profissional. Tudo se en-
caminhou para me levar a optar por fazer desta 
área o meu futuro profissional. 

JN – Que outros interesses tem? O que 
gosta de fazer nos tempos livres? 

TM – Todos temos família e, apesar de ser 

tudo muito desafiante – a componente académi-
ca e a hospitalar –, a família está sempre em pri-
meiro lugar. Sou casada, tenho uma filha e tudo 
o que possa fazer com eles é sempre tempo bem 
aproveitado, até porque também nunca é muito. 
Além disso, gosto de ler, de viajar, de estar em sí-
tios em que me sinto bem e que fazem parte das 
nossas referências. 

JN – O que pretende fazer no futuro?
TM – Os meus projetos são continuar a ajudar 

a Administração a evoluir nos seus diversos domí-
nios. Colaboro, também, com a Associação Por-
tuguesa de Administradores Hospitalares e coor-

deno um dos seus grupos, associado à Gestão de 
Informação em Saúde. Aliás, essa é uma área que 
nós, no Departamento de Coração e Vasos, esta-
mos a desenvolver. Toda a parte de suporte à In-
formação em Saúde, de modo a que torne o nosso 
trabalho, tanto o dos administradores como o dos 
profissionais, muito mais eficiente. Pertenço ainda 
ao Conselho Estratégico Nacional para os Sistemas 
de Informação na área da Saúde e integro dois cen-
tros de investigação. Para já, é isso que pretendo 
continuar a fazer, contribuindo, nestes domínios, 
na assessoria ao presidente do Conselho de Admi-
nistração. Quero continuar a desenvolver projetos 
e a torná-los uma realidade.

formação e background trouxeram Teresa Magalhães até à área da administração hospitalar

(Continua na pág. 12)
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JN – Em que outros projetos estão nes-
te momento a trabalhar? 

TM – Temos vários projetos ligados à tele-
saúde. Atualmente, estamos a trabalhar em três 
projetos, alguns já a decorrer. Começámos no fi-
nal de dezembro o da telemonitorização da insu-
ficiência cardíaca crónica, cuja coordenadora é 
a Prof.ª Dulce Brito. Desta forma, é possível ter 
uma outra abordagem a doentes com esta pato-
logia, permitindo a monitorização mais próxima, 
assim como ter resultados associados mais espe-
cíficos, nomeadamente a redução de reinterna-
mento, ou as vindas às consultas, entre outros. 

Está um outro projeto a decorrer, na Cirurgia 
Vascular, em que concorrermos, em parceria com 
o ACES Oeste Norte, a um programa de financia-
mento da ACSS e fomos selecionados. Este proje-

to trata do percurso do doente com pé diabético na 
área vascular, entre os cuidados de saúde primários 
e os hospitalares. E um dos objetivos é criar uma 
teleconsulta para a área da Cirurgia Vascular e um 
apoio direto, sobretudo no que respeita à formação 
a médicos de família e enfermeiros do ACES Oeste 
Norte, para acompanhamento destes doentes, por 
parte do Serviço de Cirurgia Vascular, em articula-
ção com o Serviço de Cirurgia e a nossa área de Con-
sulta Externa e Hospital de Dia. 

Outro projeto que estamos a desenvolver há já 
algum tempo é a telemonitorização de doentes com 
dispositivos médicos implantados – pacemakers e 
CDI, cujo coordenador é o Dr. João de Sousa. Os 
dispositivos dão a possibilidade aos doentes de se-
rem monitorizados remotamente, estamos agora a 
estruturar uma consulta à distância com base nes-
tes dados. Portanto, alguns dos nossos doentes já 
estão a ser monitorizados desta forma. Além des-
tes, temos ainda um projeto estruturante da acredi-
tação do Departamento. Iniciámo-lo, em outubro, 
com o do Serviço de Cardiologia.

Temos o Centro de Referência de Cardiopatia 
Estrutural, o Centro de ECMO, o Centro de Refe-
rência da Hipertensão Pulmonar, o Centro de Refe-

rência das Cardiopatias Congénitas, em articulação 
com o Serviço de Pediatria, e o Centro Hospitalar 
Lisboa Ocidental / Hospital de Santa Cruz. É nosso 
objetivo que a Cardiologia seja acreditada até ao 
final de 2018 e, posteriormente, dar seguimento à 
acreditação dos restantes serviços. 

JN – Como é a sua ligação com os três 
serviços do Departamento, entre os seus 
diretores e os restantes membros? 

TM – A minha relação com os diretores de 
serviço, tal como com todos os outros profissio-
nais, é ótima. Este é um Departamento desafiante 
e tenho, constantemente, coisas novas para pen-

sar e para fazer. Como já disse, não é um trabalho 
que se resuma a uma atividade diária rotineira, 
havendo sempre questões para resolver, o que não 
torna, de todo, o meu dia-a-dia monótono. 

Podemos parecer distantes em relação ao que 
se passa no terreno e com os próprios doentes, po-
rém, tudo o que fazemos, inclusive, a nível admi-
nistrativo, e todo o apoio que damos, é no sentido 
de fazer o melhor em prol do doente. Todos temos 
um papel a desempenhar durante o seu percurso e 
a estadia aqui no hospital. São eles a razão de ser 
do nosso trabalho. Não posso deixar de referir a 
mais-valia das equipas que trabalham connosco. 
O administrador não trabalha sozinho, mas com 
os outros serviços e, também, com uma equipa de 
apoio, da parte administrativa, que é essencial.

JN – Considera que ser assessora do 
presidente do Conselho de Administra-
ção, Carlos das Neves Martins, a ajuda 
nesta tarefa de gestão do Departamento? 

TM – O Conselho de Administração tem sem-
pre abertura para os administradores hospitala-
res, quer sejam assessores ou não. Eu sou admi-
nistradora do Departamento de Coração e Vasos 
e esse apoio é feito independentemente de ser ou 
não assessora do presidente. 

JN – Nas suas funções de administrado-
ra, consegue resolver quase todos os assun-
tos ou tem muitas vezes de recorrer ao CA? 

TM – Levo a Conselho de Administração ape-
nas o que não pode, de todo, ser resolvido. Por 
essa razão, tenho de ter uma ação muito estreita 
e direta com os serviços. Não andamos isolados 
e todos temos um papel fundamental no segui-
mento deste Departamento. 

(Continuação da pág. 11)
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imagens das últimas edições do Cong resso novas Fronteiras em Cardiologia

iii Congresso 
8 a 10 de fevereiro 

de 2013
EriCEira

Luís mendes pedro, Fernando ribeiro, antónio 
nunes Diogo e Ângelo nobre

Fausto pinto e José 
Fernandes e Fernandes, 
atual e anterior diretor 
do Departamento de 
Coração e Vasos

iV Congresso 
7 a 9 de fevereiro 

de 2014
EriCEira
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imagens das últimas edições do Cong resso novas Fronteiras em Cardiologia

V Congresso 
20 a 22 de fevereiro 

de 2015
ÓBiDos

Vi Congresso 
26 a 28 de fevereiro 

de 2016
ÓBiDos

Vii Congresso 
17 a 19 de fevereiro 

de 2017
ÓBiDos

pela primeira vez, 
houve transmissão 
de casos ao vivo

Fausto pinto com o seu 
mentor Fernando pádua 
(à sua direita) e antónio 
nunes Diogo, Ângelo 
nobre, José Fernandes e 
Fernandes e margarida 
Lucas (à sua esquerda)

Fausto pinto com 
Jeroen J. Bax,  
seu sucessor  

na presidência  
da esC
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O Serviço de Cardiologia do CHLN iniciou, no 
final de 2017, o Projeto de Telemonitorização na 
Insuficiência Cardíaca Crónica, tendo já incluídos 
nove doentes. Dulce Brito, coordenadora do proje-
to, conta que o mesmo “surgiu, em termos nacio-
nais, de uma consciencialização crescente da mor-
bilidade associada à insuficiência cardíaca crónica”. 

Em termos da sua origem, a Administração Re-
gional de Saúde (ARS) e a Administração Central 
do Sistema de Saúde (ACSS), são das principais en-
tidades envolvidas neste processo, tendo seleciona-
do e proposto a alguns hospitais que o colocassem 
em prática, com o objetivo de reduzir o número de 
rehospitalizações associadas a esta patologia.

Os doentes selecionados para serem incluídos 
neste projeto sofrem, de acordo com Dulce Bri-
to, de insuficiência cardíaca crónica importante, 
com fração de ejeção reduzida, ou seja, com dis-
função sistólica ventricular. Outra das condições 
para a sua admissão implicava um internamento 
hospitalar por insuficiência cardíaca nos 12 me-
ses precedentes, o que, portanto, significa que se 
encontram em risco de rehospitalização.

“São doentes seguidos em consulta de Cardio-

logia e que estão, na sua maior parte, incluídos 
no RICAHFTeam, um registo do Serviço de Car-
diologia, em que está implícito um seguimento 
protocolado após a alta hospitalar durante, pelo 
menos, um ano. O objetivo do programa pas-
sa, também, por reduzir as rehospitalizações e a 
mortalidade”, afirma Dulce Brito, acrescentan-
do que a telemonitorização proporciona segura-
mente uma mais-valia adicional. 

Ao ser questionada acerca da experiência de 
coordenar este novo projeto, Dulce Brito respon-
de que se sente “satisfeita”, por poder contar com 
uma equipa que lhe permite levar a cabo este tipo 
de iniciativas. 

“A equipa é fantástica e acredita que a solução 
é muito favorável para os doentes acompanhados 
desta forma. O projeto é recente, está a ser “ob-
servado e vigiado” em todos os aspetos e, se os 
resultados forem os esperados, será uma mais-
-valia a manter”, observa, acrescentando:

“Tal como todos os projetos, para se tornarem 
exequíveis na prática, é necessário não apenas 
um modelo aplicável, mas também organização, 
uma metodologia adequada e, sobretudo, uma 
equipa. Os recursos humanos são fundamentais.”

Neste projeto estão envolvidos, atualmente, 
10 cardiologistas do CHLN, incluindo Dulce Bri-
to, havendo uma escala rotativa de prevenção, na 
qual um colega substitui outro em caso de impe-
dimento deste último.

Projeto evita morbilidade
 e mortalidade dos doentes

“Quando o doente com insuficiência cardíaca 
crónica descompensa e é internado, habitualmen-
te, tem congestão, a qual se manifesta com falta de 
ar, intolerância a estar deitado e a ocorrência de 
edemas (inchaço nas pernas e abdómen), também 
pode ter manifestações de baixo débito cardíaco, 
como grande cansaço e diminuição da pressão ar-
terial. Recorde-se que a descompensação é sem-

pre uma situação grave, com risco de morte”, su-
blinha Dulce Brito, prosseguindo:

“A mais-valia do projeto é a seguinte: detetar 
precocemente a descompensação e tentar evitá-
-la, evitando, consequentemente, a necessidade 
de reinternamento hospitalar, logo minorando a 
morbilidade e até a mortalidade.”

Para o doente, este processo de telemonito-
rização é aparentemente fácil. A pessoa tem em 
sua casa uma série de “facilities” – uma balança, 
um termómetro, um medidor de pressão arterial, 
um oxímetro de pulso e um telemóvel ou tablet, 

onde os dados são registados de forma simples, 
quer pelos próprios, quer pelo cuidador.  

A plataforma criada pela empresa que se as-
sociou ao projeto avalia os dados diariamente 
e, quando estes estão fora dos limites preesta-
belecidos, a equipa de saúde da empresa liga de 
imediato ao doente, é efetuado um questionário 
desenhado para o efeito, pede ao doente novas 
medições e, se necessário, dirige-se a sua casa. 
De notar que, com periodicidade predefinida e 
também em caso de “alerta”, a equipa da empre-
sa efetua eletrocardiograma ao doente e verifica 
outros parâmetros (inclusive laboratoriais) que 
sejam considerados necessários. 

telemonitorização na insuficiência cardí aca crónica evita rehospitalizações
coordenado pela cardiologista Dulce Brito, o Projeto de Telemonitoriza-
ção na insuficiência cardíaca crónica teve início, no chln, em dezembro 
último, tornando-se esta uma das primeiras instituições a colocá-lo em 
prática. ainda muito recente e em fase de observação, a iniciativa tem 
como objetivo reduzir o número de reinternamentos pela síndrome, dimi-
nuindo a morbilidade e, potencialmente, a mortalidade destes doentes.

ProJeTo coorDenaDo Por Dulce BriTo arranca no chln

equipa dedicada ao projeto: tiago rodrigues, inês santos Gonçalves,  rafael santos, afonso nunes Ferreira, Joana rigueira, mónica 
mendes pedro, Dulce Brito, inês aguiar ricardo e Fátima Veiga. au sentes na foto: João agostinho, tatiana Guimarães e nélson pires

Dulce Brito
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Perante determinados resultados (preestabe-
lecidos), a empresa entra imediatamente em con-
tacto com os cardiologistas para avaliação. Aí, 
são os próprios cardiologistas que telefonam ao 
doente e tomam a decisão considerada mais ade-
quada, julgando da possibilidade de atuação, de 
forma a evitar internamento. 

 “Já evitámos um primeiro reinternamento 
por insuficiência cardíaca. Um de nós foi con-
tactado, de imediato, tomou as atitudes neces-
sárias, a doente foi recontactada pela cardio-
logista, veio ao hospital para ser observada, 

tomaram-se providências em termos terapêuti-
cos e evitou-se o seu reinternamento”, conta a 
coordenadora. 

No início do projeto, foi levada a efeito uma 
reunião com os nove doentes selecionados para 
telemonitorização, seus familiares e cuidadores e 
a equipa de cardiologistas envolvidos no proces-
so. “Foi feita uma sessão explicativa, onde foi ex-
plicado o projeto e os seus objetivos e onde foram 
esclarecidas as dúvidas, mas, se e quando neces-
sário, continuamos sempre disponíveis.”

“O projeto também consiste em melhorar a 
qualidade de vida dos doentes que vivem com in-
suficiência cardíaca crónica”, conclui.

telemonitorização na insuficiência cardí aca crónica evita rehospitalizações
ProJeTo coorDenaDo Por Dulce BriTo arranca no chln

equipa dedicada ao projeto: tiago rodrigues, inês santos Gonçalves,  rafael santos, afonso nunes Ferreira, Joana rigueira, mónica 
mendes pedro, Dulce Brito, inês aguiar ricardo e Fátima Veiga. au sentes na foto: João agostinho, tatiana Guimarães e nélson pires

Maria Celeste Pereira tem 60 anos, já foi internada duas vezes por insuficiência cardíaca – seis 
dias, em abril de 2017, e outros 15, logo no mês seguinte – e é uma das doentes que integra o grupo 
que iniciou o Projeto de Telemonitorização na Insuficiência Cardíaca Crónica. 

“Agora, sinto-me muito mais segura, porque sei que estou a ser telemonitorizada. Já não sinto 
tanto receio. Até porque as técnicas de saúde da empresa, se houver alguma alteração, estão sempre 
a telefonar-me para saber como estou”, conta Maria Celeste Pereira.

E continua: “Por exemplo, na época do Natal e do Ano Novo, acabei por comer um pouco mais. 
Tinha um bocadinho mais de peso e estavam constantemente a telefonar-me para saberem se a bar-
riga estava inchada e se me sentia bem.” 

A nossa entrevistada tem sido, desde 
sempre, uma mulher muito ativa. Teve um 
talho durante 23 anos, depois uma “lojinha” 
de engomadoria e arranjos de costura. Sem-
pre gostou muito de trabalhar e “estava tudo 
às mil maravilhas”. Contudo, a vida mudou. 
O seu marido adoeceu e faleceu. Além disso, 
tinha de cuidar da mãe, de 84 anos e, estan-
do sozinha, optou por fechar a loja e arran-
jou duas casas onde fazia limpezas e outros 
trabalhos domésticos. Desta forma tinha 
mais tempo.

“Perdi o meu marido há um ano e meio, 
foi uma fase muito complicada e acho que 
me fez muito mal”, recorda. 

Antes de ser internada, Maria Celeste Pe-
reira já não andava bem há algum tempo, 
mas desvalorizava. “Sentia falta de ar e can-
saço, as casas onde fazia limpeza eram de 
primeiro andar e, como me dou muito bem 
com as senhoras, até me deitava um bocadi-
nho no sofá para descansar”, indica. 

Depois de diagnosticada a doença, e ao 
regressar a casa após o primeiro internamento, Maria Celeste Pereira “nunca estava descansada”, 
sobretudo durante a noite. “Tinha receio”, admite. Achava que, mais cedo ou mais tarde, iria sentir-
-se mal e precisar de apoio médico. No entanto, após iniciar a telemonitorização, já consegue dormir 
melhor. “Estou mais tranquila, porque sinto que está um médico na minha retaguarda”, exclama. 
E acrescenta: “Achei muito bem ter sido incluída neste projeto, é sinal que estão preocupados co-
migo.” 

Apesar de, no final de cada dia, Maria Celeste Pereira ainda sentir um desconforto no peito, está 
melhor e, a pouco e pouco, vai voltando às suas rotinas. “Já faço uns arranjinhos de costura, passo 
a ferro e, se calhar, em março, vou para as limpezas”, menciona. E conclui: “O Dr. Afonso disse-me 
para ir experimentando e ir fazendo a minha vida normal.”

Maria celesTe Pereira, DoenTe coM insuficiência carDíaca:

“estou mais tranquila, sinto que está  
um médico na minha retaguarda”
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A PAF, também conhecida por paramiloido-
se ou “doença dos pezinhos”, é uma forma de 
amiloidose sistémica, hereditária, causada por 
mutações autossómicas dominantes de um úni-
co aminoácido no gene transtirretina (TTR). Ao 
contrário de outras formas de amiloidose TTR 
que afetam quase exclusivamente o coração, a 
PAF TTR-V30M (substituição da valina pela me-
tionina na posição 30) caracteriza-se por neuro-
patia sensitivomotora e autonómica, sendo o en-
volvimento cardíaco uma manifestação tardia da 
doença que não domina o quadro clínico.

Como tal, e sendo o Serviço de Neurologia do 
CHLN Centro de Referência de Paramiloidose 
Familiar, o Serviço de Cardiologia criou e desen-
volveu, sob a responsabilidade e coordenação de 
Conceição Azevedo Coutinho, a Consulta de Ava-
liação Cardiológica da PAF. O seguimento destes 
doentes foi iniciado em 1998, tendo sido observa-
dos, até à data, um total de 390, incluindo os por-
tadores assintomáticos. 

Hoje em dia, totalmente dedicada a esta área, 
a cardiologista recorda que, inicialmente, ao ser 
convidada pela Prof.ª Sales Luís, na altura dire-
tora do Serviço de Neurologia, para fazer o acom-
panhamento destes doentes, recusou. 

“O prognóstico era muito reservado. As primei-
ras manifestações da doença surgem por volta dos 
40 anos de idade e os doentes morriam 10 a 15 anos 
mais tarde. Disse-lhe que não estava interessada. 
No entanto, a Professora explicou-me que havia 
uma nova perspetiva: o transplante hepático. Acei-
tei e desde então que sigo estes doentes”, conta. 

E desenvolve: “Há um aspeto importante, 
pois, embora eu não soubesse ainda muito sobre 
a patologia, conhecia os seus traços principais e 
rapidamente desenhei um protocolo de estudo 
que é, praticamente, o que existe hoje em dia.” 

Segundo refere, estes doentes são seguidos 
anualmente e realizam vários exames comple-

mentares de diagnóstico. “O interessante é que 
fiquei com tudo desde o primeiro dia. Tenho cer-
ca de 6 mil exames, compilados numa base de da-
dos, onde estão registadas todas as variáveis”, ex-
plica.

O protocolo de avaliação cardiovascular in-
clui: eletrocardiograma; registo de Holter; mo-
nitorização ambulatória da pressão arterial; pro-
va de esforço; ecocardiografia convencional e 
Doppler tecidular; cintigrafia miocárdica com 
metaiobenzilguanidina (MIBG)-I123; cintigrafia 
corporal com 3,3-difosfono-1,2-ácido propanodi-
carboxílico (DPD)-TC99cm e ainda a determinação 
dos níveis séricos de Nt-proBNP. 

“No protocolo que desenvolvi estudamos, 
além das alterações do ritmo e das perturbações 
da condução, a variação da pressão arterial ao 
longo das 24 horas”, afirma. E acrescenta: “Tipi-
camente, estes doentes são tidos como tendo epi-
sódios de hipotensão postural. Contudo, veio a 
comprovar-se que, pelo contrário, começam por 
ser hipertensos, ou deixam de ter a normal des-
cida noturna da pressão arterial e, nalguns casos, 
até têm subida durante a noite.”

Conceição Azevedo Coutinho tem vindo, ao 
longo dos anos, a pesquisar o envolvimento car-
diovascular na PAF e a chegar a conclusões que 
apresentou, recentemente, na reunião do Ameri-
can College of Cardiology, em Washington, estan-
do em vias de escrever um artigo com base num 
grupo alargado de pessoas com esta patologia. 

PAF: uma perspetiva 
“completamente diferente”

A avaliação cardiovascular na TTR-V30M 
é muito importante, pois, permite a deteção 
precoce da expressão fenotípica da doença pré-
-sintomática, uma vez que as anomalias cardio-
vasculares podem anteceder as manifestações 

neurológicas, a estratificação prognóstica e a ava-
liação da resposta à terapêutica. 

Para estes doentes, a perspetiva é completa-
mente diferente desde a época em que Conceição 
Azevedo Coutinho iniciou o seu seguimento. “Te-
nho cerca de 34% dos doentes transplantados e 
22% estão a fazer ou já fizeram Tafamidis. Trata-
-se de um fármaco lançado pelos EUA há alguns 
anos e aprovado pela Agência do Medicamento 
Europeia, em 2011, para o tratamento da TTR 
mutante”, afirma.

aTravés Da consulTa De avaliação carDiológica Da Paf, coorDenaDa Por conc eição azeveDo couTinho

os doentes com polineuropatia amiloide familiar (Paf) do chln, com ou 
sem envolvimento neurológico, são avaliados, anualmente, numa consulta 
de cardiologia dedicada ao estudo do envolvimento cardíaco nesta patolo-
gia. a sua coordenadora, conceição azevedo coutinho, criou um protocolo 
de estudo com o intuito de identificar alterações cardíacas subclínicas. as 
muitas conclusões a que tem vindo a chegar e a apresentar estão, agora, a 
começar a ser compiladas. 

serviço de Cardiologia avalia doen tes com paramiloidose
e dedica-se ao estudo desta patol ogia
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E acrescenta: “O medicamento atrasa a pro-
gressão da doença, mas apenas os doentes em 
estádios iniciais beneficiam deste tratamento. 
Se houver progressão da doença, nessa altura, 
são candidatos a transplante hepático.” Segun-
do menciona, apesar do transplante hepático ter 
uma mortalidade elevada, de cerca de 9% no pri-
meiro ano, é muito benéfico, sobretudo se reali-
zado nas fases iniciais. 

“Algo que não sabíamos, mas que é um proble-
ma, é o facto de os doentes poderem desenvolver, 

alguns anos após o transplante, alterações ocula-
res que podem levar mesmo à cegueira”, indica. 

De qualquer forma, têm também o apoio da 
Consulta de Oftalmologia, tal como da Nefrologia.

Todos os doentes com PAF são seguidos 
em Cardiologia

Em suma, e como foi já referido, a Consul-
ta de Avaliação Cardiológica da PAF segue 390 
portadores da mutação, com uma periodicida-

de anual. A média de idades dos doentes é de 
42 anos, sendo 54% do sexo feminino. Há uma 
percentagem predominante de doentes sinto-
máticos (68%), mas também se observam al-
guns portadores assintomáticos (32%) que, de 
acordo Conceição Azevedo Coutinho, vêm a de-
senvolver alterações neurológicas. Note-se que 
a mortalidade é de cerca de 17% e 44% dos doen-
tes têm pacemaker. Os indivíduos do sexo mas-

aTravés Da consulTa De avaliação carDiológica Da Paf, coorDenaDa Por conc eição azeveDo couTinho

serviço de Cardiologia avalia doen tes com paramiloidose
e dedica-se ao estudo desta patol ogia

(Continua na pág. 20)

conceição azevedo coutinho licen-
ciou-se, em 1977, pela FMul. iniciou o 
internato de cardiologia no serviço de 
cardiologia do Hospital de santa Maria 
e a meio do mesmo foi para o columbia-
-Presbyterian Medical center, em Nova 
iorque, onde completou a sua formação 
e se especializou em cardiologia Nuclear. 

Não sabe ao certo a razão pela qual op-
tou por esta especialidade, mas acredita 
que esteja relacionada com o facto de o 
seu pai ter morrido, aos 52 anos, com um 
enfarte agudo do miocárdio. “Talvez te-
nha sido um pouco o vingar aquela morte, 
mas nada consciente!”, reconhece.

a vida acabou por fazer com que se 
dedicasse muito à área da PaF e a estes 
seus doentes, ajudando, assim, a perce-
ber a doença e as suas manifestações. 

“isto é algo que dá muito trabalho, é 
importante estudar a patologia. são mui-
tas horas extra-atividade clínica. contudo, 
conto com o apoio dos internos e a impres-
cindível colaboração do dr. Nuno cortez 
dias, que faz as análises estatísticas e me 
tem ajudado na redação de artigos”, indi-
ca. acrescenta ainda que todos os doentes 
da região de coimbra, até ao algarve, são 
seguidos neste espaço. “É um trabalho úni-
co, tem de começar a ser escrito”, conclui.

a importância de 
estudar a patologia
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culino são os que apresentam mais doença mio-
cárdica infiltrativa. 

“As perturbações da condução são mais fre-
quentes em doentes com início precoce da doença, 
enquanto as taquiarritmias, principalmente a fibri-
lhação auricular, são mais frequentes em pessoas 
com doença de início tardio (≥ 50 anos) e já com 
um envolvimento cardíaco grave. Por outro lado, 
muitos doentes estão a fazer terapêutica anti-hiper-
tensora”, afirma a médica, esclarecendo que, numa 
tentativa de proteger o rim, lhes prescreve IECA. 

Todos os doentes com PAF referenciados para 
Consulta de Neurologia e cujo teste genético é 

positivo são encaminhados para a Cardiologia, 
quer sejam ou não sintomáticos. 

A nossa interlocutora acrescenta, ainda, que 
faz também o seguimento de alguns doentes com 
transplante hepático que receberam o fígado de 
pessoas com PAF. “O transplante hepático é fei-
to de forma sequencial (em dominó). Quem tem 
a doença dos pezinhos recebe o fígado de alguém 
que entrou em morte cerebral, sendo o seu fíga-

do dado a uma pessoa com doença hepática ter-
minal (carcinoma hepático ou cirrose)”, explica. 

E esclarece: “Pensava-se que a doença demo-
raria entre 20 a 30 anos a manifestar-se, não ha-
vendo tempo para os doentes a desenvolverem. 
Contudo, veio a verificar-se que, numa peque-
na percentagem de doentes transplantados, as 
manifestações da doença aparecem muito mais 
cedo, ao fim de poucos anos.”

(Continuação da pág. 19)

A PAF é uma mutação que existe há cerca 
de 750 anos. De acordo com Conceição Aze-
vedo Coutinho, existem vários focos mundiais 
importantes. O português será, contudo, o 
maior. 

Trata-se de uma doença genéti-
ca autossómica dominante, que se transmi-
te de pais para filhos, bastando a presença de 
um só gene mutado em qualquer dos proge-
nitores, para que se manifeste. “Atinge funda-
mentalmente os nervos periféricos, sendo por 
essa razão chamada ‘doença dos pezinhos´”. 
Foi descrita pela primeira vez, na década de 
50, por Corino de Andrade, “um ilustre” neu-
rologista.

Quando questionada acerca das maiores 
necessidades nesta área e os próximos passos 
a dar, Conceição Azevedo Coutinho respon-
de que não é a tratar os doentes que se aca-
ba com a patologia, mas sim evitando que nas-
çam mais bebés com PAF. 

“É o grande investimento que tem de ser 
feito nesta área. Alertar os futuros pais e ex-
plicar que é possível, através da fertilização 
por técnicas medicamente assistidas e da se-
leção dos embriões sem a doença, evitar que 
nasçam mais crianças com a patologia”, afir-
ma, mencionando não haver ainda qualquer 
consulta nos hospitais públicos em Lisboa, 
tendo estes futuros pais que se deslocar ao 
Porto.  

De qualquer forma, a médica regozija-se 
com a “enorme volta” que o tratamento da 
PAF levou com o passar dos anos. “O panora-
ma da doença modificou-se imenso. É fantás-
tico”, comenta. 

750 anos de Paf

resultados da avaliação neurológica inicial e a evolução clínica dos 390 avaliados na Consulta de Cardiologia 
desde 1998

Fluxograma da referenciação à Consulta de Cardiologia dos doentes com paF diagnosticados na Consulta de 
paramiloidise do CHLn e de doentes com transplante com fígado de paF (transplante sequencial) do Centro 
de transplantação Hepática do Hospital de Curry Cabral, que vieram a desenvolver paF secundária. a avalia-
ção cardiovascular, anual, inclui a realização de meios complementares de diagnóstico para detetar a disau-
tonomia e a miocardiopatia amiloide.
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É hoje consensual que a investigação clínica 
tem vindo a afirmar-se como um dos mais 
importantes pilares para a otimização do 

tratamento de doentes em vários domínios. 
Esta evidência é, desde há várias décadas, no-

tória em todo o mundo e tem revestido as equi-
pas de investigação de uma responsabilidade 
crescente e indissociável do avanço do conhe-
cimento em áreas críticas a diferentes níveis de 
saúde pública.

No contexto cardiovascular, mais particular-
mente, tem-se vindo a assistir, desde os anos 
70, a um aumento exponencial do número de 
ensaios e estudos clínicos promovidos pela in-
dústria (farmacêutica e produtora de dispositi-
vos médicos), bem como de estudos de iniciativa 
do investigador. Esta situação tem vindo a apre-
sentar desafios acrescidos para os centros de in-
vestigação clínica, pelo que, desta necessidade, 
surgiu o estímulo à criação de unidades de pro-
fissionais especializadas, que permitissem fo-
mentar a eficácia e eficiência dos processos de 
investigação.

Foi precisamente neste âmbito que, em 2012, 
foi criado pela Associação para Investigação e 
Desenvolvimento da Faculdade de Medicina de 
Lisboa (AIDFM), por iniciativa do Prof. Doutor 
Fausto Pinto, o GAIC - Gabinete de Apoio à In-
vestigação Cardiovascular. 

Esta unidade, pioneira em Portugal, destina-
-se fundamentalmente a fornecer apoio aos in-
vestigadores e colaboradores na área cardiovas-
cular da Faculdade de Medicina de Lisboa, do 
Centro Cardiovascular da Universidade de Lis-
boa (CCUL) e do Departamento de Coração e 
Vasos do CHLN, onde se incluem os Serviços de 
Cardiologia, Cirurgia Cardiotorácica e Cirurgia 
Vascular. Esta colaboração é extensível à equipa 
multidisciplinar do Departamento, tendo vindo 
a permitir que todos os profissionais do mesmo 
participem ativamente nos processos de investi-

gação, fomentando o seu sentido crítico e os seus 
conhecimentos neste domínio.

As áreas de intervenção do GAIC compreen-
dem um conjunto alargado de atividades, nomea-
damente, coordenação de estudos (atividade 
central), apoio aos processos de qualificação do 
Centro para participação em novos estudos e res-
petivos processos regulamentares, gestão da in-
formação científica decorrente da atividade das 
equipas de investigação e apoio científico à pro-
dução de investigação autónoma.

De entre estes objetivos primordiais, o GAIC 
orgulha-se de ter contribuído decisivamente para 
a disseminação da cultura de investigação cien-
tífica no Departamento onde está inserido, per-
mitindo assegurar todo o cumprimento de etapas 
essenciais à persecução dos seus objetivos e dei-
xando para as equipas o foco no essencial da sua 
ação clínica. Este contributo estende-se também 
(e sobretudo) aos doentes que participam na in-
vestigação, apoiando-os e integrando-os nas di-
ferentes estruturas, não só do Departamento, 
mas de todo o CHLN.

A equipa é composta por um grupo de coorde-
nadores especializados, devidamente qualifica-
dos, formados e com uma ampla experiência em 
investigação clínica, sendo todos os seus colabo-
radores devidamente certificados em ICH-GCP e 
farmacovigilância.

Poder-se-á avaliar o contributo concreto do 
GAIC ao longo das várias fases dos processos 
de investigação, bem como a profissionalização 
crescente da sua ação, através de alguns dos in-
dicadores científicos (Gráficos 1 e 2), reveladores 
de um impressionante aumento da investigação 
clínica ao longo dos últimos anos e a crescente 
produção científica das equipas de investigação. 
Situando de forma breve, encontram-se neste 
momento mais de 600 doentes a participar em 
estudos e ensaios clínicos a decorrer no Departa-
mento de Coração e Vasos.

Em suma, são estes os principais contributos 
que, ao longo dos últimos 5 anos, têm vindo a ser 
levados a cabo pelo GAIC, sempre com o objetivo 
essencial de promover a investigação de qualida-
de e ajudando à publicação de evidência clínica 
sólida e respeitável, que permita à investigação 
cardiovascular do CHLN continuar a ser uma re-
ferência nacional.

Diretor: Fausto Pinto
Coordenadora científica: Inês Zimbarra Ca-

brita
Consultores científicos: António Nunes Diogo 

e Francisca Patuleia Figueiras
Coordenadoras de estudo: Susana Silva, Mar-

ta Capinha, Maria Inês Simões, Dina Cravo e Ma-
ria Inês Caetano.

GaiC: um gabinete de apoio 
aos investigadores
e colaboradores na área 
cardiovascular
inês ZimBarra CaBrita
sCientiFiC CoorDinator

Gráfico 2. n.º estudos e ensaios clínicos em curso 
entre 2012 e 2017 (Fonte: GaiC database)

Gráfico 1. artigos científicos em revistas indexadas 
entre 2010 e 2017 (Fonte: GaiC database)



22 Coração e Vasos | janeiro 2018

O Centro Hospitalar Lisboa Norte tem um 
papel muito importante no que respeita à for-
mação pré e pós-graduada dos Cardiopneu-
mologistas, mas não só, apostando igualmente 
noutras áreas das ciências da saúde que en-
volvam o exercício de atividades técnicas de 
diagnós tico e terapêutica, designadamente, na 
área das ciências biomédicas e laboratoriais, da 
imagem médica e da radioterapia, da fisiologia 
clínica e dos biossinais, da terapia e reabilita-
ção, da visão, da audição e da farmácia, consti-
tuindo habilitação legal para o exercício profis-
sional no âmbito da carreira especial de técnico 
superior de diagnóstico e terapêutica (TSDT), 
nas áreas profissionais de Análises Clínicas e 
Saúde Pública; Anatomia Patológica; Audio-
logia; Dietética e Nutrição; Farmácia; Fisiote-
rapia; Neurofisiologia; Ortóptica; Radiologia; 
Radioterapia; Terapia Ocupacional e Terapia 
da Fala.

“Todas estas áreas são licenciaturas ministra-
das em institutos politécnicos (escolas superiores 
de Saúde) ou universidades, por isso, os estudan-
tes fazem formação, sob orientação tutória, neste 
e noutros centros hospitalares”, afirma Fernan-
do Ribeiro, coordenador da Cardiopneumologia 
do CHLN. 

O também presidente do Conselho Técni-
co das Profissões de Diagnóstico e Terapêutica 
explica que é este órgão consultivo que, com o 
apoio e em articulação com o Conselho de Admi-
nistração, centraliza a gestão destes pedidos de 
formação e de estágio nas diferentes áreas hos-
pitalares. “Isto permite que a articulação entre 
a necessidade apresentada pelas instituições e 
a oferta formativa seja gerida de forma integra-
da, naturalmente, com a autorização do dirigente 
máximo, Dr. Carlos das Neves Martins, presiden-
te do CA”, observa.

E continua: “O presidente do CA e o pró-
prio Conselho têm acarinhado muito este mo-
delo, porque consideram que a formação é cru-

cial e, estando nós num hospital universitário, 
é nossa missão ministrar o ensino pré e pós-
-graduado e facilitar a articulação entre as pre-
tensões das instituições de ensino superior e as 
capacidades formativas existentes no CHLN. 
Além disso, tem apoiado muito os protocolos 
de colaboração que temos com várias institui-
ções universitárias e do ensino politécnico, que 

não só facilitam a vinda dos estudantes como 
a organização interna dentro da instituição, o 
que vai permitir que, durante o período de es-
tágio, os futuros profissionais possam desen-
volver as suas capacidades, conhecimentos e 
aptidões.” 

Formação pré e pós-graduada

Sobretudo no que respeita à formação pré-
-graduada, segundo Fernando Ribeiro, a com-
ponente de estágio clínico “é a mais importan-
te a desenvolver na instituição hospitalar”. Tal 
como refere o cardiopneumologista, na licen-

ciatura em Cardiopneumologia/Fisiologia Clí-
nica, “são várias as unidades curriculares em 
que os estudantes fazem formação neste cen-
tro hospitalar. Nas áreas de diagnóstico ou in-
tervenção terapêutica, com recurso a técnicas 
ou tecnologias cruentas, como na Cardiologia 
de Intervenção, na Arritmologia, com os estu-
dos eletrofisiológicos e técnicas de ablação, ou 
na implantação de dispositivos médicos ativos, 
como pacemakers, sistemas de ressincroniza-
ção cardíaca, ou cardiodesfibrilhadores, entre 
outros”. 

Na área das tecnologias de diagnóstico não in-
vasivas, Fernando Ribeiro refere a electrocardio-
logia e a ecocardiografia, com presença de estu-
dantes durante todo o ano letivo, divididos pelos 
dois semestres. 

Além destas unidades curriculares, continua 
Fernando Ribeiro, a Cirurgia Cardiotorácica re-
cebe estudantes que vêm fazer formação na área 
da perfusão cardiovascular, assim como a Cirur-
gia Vascular e a Neurologia, em que fazem for-
mação e prática clínica em estudos Doppler vas-
cular, carotídeo, transcraniano e demais eixos 
vasculares. Outros serviços, como a Pediatria, 
a Pneumologia e o Serviço de Urgência Central, 
oferecem as suas capacidades formativas, em 
áreas tão distintas como estudos da função respi-
ratória, estudos do sono e ventilação não invasiva 
e em electrocardiologia em contexto de urgência, 
respetivamente. 

“Em termos de formação pós-graduada, dis-
pomos de modelos não conferentes de grau aca-
démico, desenvolvidos sobretudo na área da eco-
cardiografia, dos estudos Doppler, dos estudos 
da função respiratória e de estudos do sono, en-
tre outros”, explica Fernando Ribeiro.

E continua: “Desenvolvemos uma pós-gra-
duação que confere o grau de mestre, com 
duas áreas de especialização: intervenção car-
diovascular e ultrassonografia cardiovascu-
lar.”

Departamento de Coração e Vasos: 
formação integrada

Fernando Ribeiro conta que, recentemente, 

“Consideramos que a formação é crucial”
fernando ribeiro, cardiopneumo-
logista do chln, fala da formação 
dos novos especialistas da área 
neste centro hospitalar. 

fernanDo riBeiro, coorDenaDor Da carDioPneuMologia Do chln e PresiDenTe Do conselho Técnico 
Das Profissões De DiagnósTico e TeraPêuTica: 

Fernando ribeiro
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algumas licenciaturas distintas foram fundidas, 
como é o caso da Cardiopneumologia e da Neu-
rofisiologia, sendo agora este curso denominado 
de Fisiologia Clínica. “A profissão destes recém-
-licenciados ainda continua a ser intitulada de 
Cardiopneumologia. Contudo, é expectável que 
no processo negocial com o Ministério da Saúde 
se desenhem modelos formativos, pós-gradua-
dos, que permitam aos profissionais envolvidos 
a aquisição de competências nas duas áreas, de 
modo a obterem as cédulas profissionais de car-
diopneumologista ou de fisiologista clínico”, afir-
ma. 

“Naturalmente que a licenciatura em Fisio-
logia Clínica, ao abranger duas áreas do co-
nhecimento tão distintas quanto abrangentes e 
complexas, exigirá outras tipologias de formação, 
talvez mesmo de especialização, que permitam a 
diferenciação científica e tecnológica na prática 
clínica, ou seja, a aquisição de novas competên-
cias”, sublinha.

 Para terminar, Fernando Ribeiro afirma que 
o modelo organizativo dos serviços de Cardiolo-
gia, Cirurgia Cardiotorácica e Cirurgia Vascular 
em Departamento (Departamento de Coração e 
Vasos) será um modelo virtuoso para a excelên-
cia dos cuidados de saúde a prestar e, também, 
para a formação, constituindo-se num “desafio 
extraordinariamente importante” para os profis-
sionais e dirigentes.

“No nosso entender, potencia muito a ca-
pacidade nas áreas da formação e da investi-
gação. Ao concentrarmos as diferentes áreas 
formativas, por exemplo, do ponto de vista da 
gestão de recursos formadores e de investiga-
ção, torna-se mais eficaz e permite que os es-
tudantes sejam formados de forma integrada”, 
indica.

E conclui: “A distinção entre áreas será cada 
vez mais esbatida, na medida em que o doente 
é um indivíduo com múltiplas patologias. Es-
tes futuros profissionais terão de ser formados 
num modelo enquadrador da fisiopatologia, da 
terapêutica, da reabilitação, da reinserção so-
cial e, muito em especial, da prevenção da do-
ença e da promoção de estilos de vida saudá-
veis.”

“Consideramos que a formação é crucial”

fernanDo riBeiro, coorDenaDor Da carDioPneuMologia Do chln e PresiDenTe Do conselho Técnico 
Das Profissões De DiagnósTico e TeraPêuTica: 

Tendo em conta o “sucesso” das duas pri-
meiras edições do curso “All about Clinical Re-
search, a focused training for the busy Investi-
gators and Study Team”, que tiveram lugar em 
2017, sob a Direção de Inês Zimbarra Cabrita e 
Francisca Patuleia Figueiras, a AIDFM-CETE-
RA vai realizar, este ano, outras três. A primeira 
tem lugar já nos próximos dias 19 e 20 de mar-
ço, no Centro Académico de Medicina de Lisboa 
(CAML).

Organizado pela Academic Consulting Re-
search Organization CETERA, em colaboração 
com o Gabinete de Apoio à Investigação Car-
diovascular (GAIC), ambos departamentos da  
AIDFM, o curso conta com um Comité Científico 
composto por especialistas de reconhecido méri-
to e vasta experiência em investigação clínica que 
inclui Fausto Pinto, Dulce Brito, Joaquim Ferrei-
ra, Catarina Sousa e Cristina Valente.

O curso conta com o patrocínio científico da 
Faculdade de Medicina da Universidade de Lis-
boa e tem como principais objetivos abordar as-
petos científicos, metodológicos e éticos da inves-
tigação clínica e capacitar os participantes sobre 
aspetos práticos dos estudos clínicos, essenciais 

para alcançar a mais alta qualidade de dados, ga-
rantindo a segurança e bem-estar dos participan-
tes do estudo.

A formação tem como destinatárias as equi-
pas de investigação (desde os cardiologistas in-
vestigadores aos médicos internos, enfermeiros, 
cardiopneu mologistas e coordenadores de estu-
do), com ou sem experiência na área, tendo como 
foco formar e informar estes profissionais sobre to-
dos os procedimentos e atuais exigências regula-
mentares relativas aos estudos e ensaios clínicos. 

Durante cerca de 14 horas de curso (dividi-
das em dois dias seguidos), os participantes vão 
adquirir competências que vão permitir otimizar 
a sua performance durante a condução dos estu-
dos/ensaios clínicos, ficando aptos a responder de 
forma mais eficiente às necessidades dos promo-
tores, sejam estes académicos ou da Indústria.

Depois da já referida primeira edição, a 19 e 
20 de março, as seguintes irão realizar-se a 4 e 
5 de junho (em versão inglesa) e a 15 e 16 de ou-
tubro.

As inscrições e toda a informação relativa ao 
curso encontram-se disponibilizadas no site da 
AIDFM-CETERA – www.aidfm-cetera.com.

“all aBouT clinical research, a focuseD Training 
for The Busy invesTigaTors anD sTuDy TeaM”

Cetera organiza mais três 
sessões do curso destinado 
a investigadores
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As anomalias vasculares congénitas são 
um capítulo esquecido no imenso univer-
so das patologias tratadas pela cirurgia 

vascular. Compreendem dois grupos de patolo-
gias – os tumores vasculares e as malformações 
vasculares. Ao cirurgião vascular chegam estas 
últimas e aí, habitualmente, começa o problema. 

Não se consegue muito bem explicar o por-
quê deste esquecimento ou desinteresse. Talvez, 
como sempre, se deva a uma multiplicidade de 
fatores e, portanto, impossível de resposta sim-
ples e de resolução não menos complexa. 

Estas patologias nascem habitualmente com 
os doentes e evoluem com eles por toda a vida. 
As formas de apresentação são as mais variadas. 
Desde uma simples malformação capilar ou ve-
nosa superficial de poucos centímetros, e im-
pacto pouco mais que estético, a uma malfor-
mação arteriovenosa troncular ameaçadora da 
vida, passando por malformações combinadas de 
membro com repercussões, por exemplo, na lo-
comoção, até alterações condicionando desfigu-
ração, tudo cabe no enorme saco das malforma-
ções vasculares.

Talvez que daí surja uma das grandes limita-
ções para o entusiasmo da classe dos cirurgiões 
vasculares – o saber-se, afinal, quem é quem e 
como organizar o pensamento e a melhor abor-
dagem terapêutica. Durante muito tempo (de-
masiado, diria), este desinteresse foi diretamente 
proporcional ao grau de desconhecimento sobre 
a matéria. Desconhecimento etiológico e, por 
consequência, de formas de tratamento. Ou seja, 
desenvolvia-se a ideia de que nestas patologias a 
origem era desconhecida e a nossa atuação limi-
tada ou contraproducente. Numa lógica de impo-
tência perante os doentes e maus resultados ou 
demasiado agressivos, de benefício incerto.

Ora, tudo isto tem vindo a mudar. Começa-
mos a saber mais sobre estas patologias e as 
armas terapêuticas estão aí. E para isto mui-

to têm contribuído as técnicas endovasculares. 
Com recurso a dispositivos de navegação cada 
vez mais sofisticados e de uso diário, ficamos 
capazes de alcançar todas as localizações do 
corpo humano, permitindo-nos ousar intervir 
onde outrora era proibido, arriscado ou preju-
dicial. 

Assim, também nesta área o Serviço de Cirur-
gia Vascular do CHLN quer posicionar-se no pa-
norama nacional. Aproveitando uma história ini-
ciada pelo Dr. Pereira Albino, no Hospital Pulido 
Valente, de consulta e tratamento destas malfor-
mações, e seguida por mim até à data, a que se 
juntam os meios físicos, o apoio da instituição e a 
excelente relação com a FMUL, 
há hoje uma estratégia que 
acreditamos, até ao momento, 
ser ímpar no país. 

Essa estratégia passa por vá-
rios pilares. Em primeiro lugar, 
pela manutenção da consul-
ta temática e sua organização. 
Neste momento, a consulta está 
organizada e para ela são orien-
tados os doentes de todos os 
colegas da especialidade e en-
contra-se aberta à referencia-
ção das outras especialidades 
do CHLN. Temos a perceção de 
que estes doentes não são tão 
poucos quanto se acreditava, 
simplesmente estavam espa-
lhados e escassamente assistidos. Temos vindo 
a construir uma base de dados que nos permite 
classificar as malformações e padronizar estraté-
gias de atuação. Só assim se consegue tratar a in-
formação e aferir resultados. 

No pilar do tratamento criamos um progra-
ma de tratamento de malformações de baixo dé-
bito em regime ambulatório baseado em sessões 
de escleroterapia repetidas (habitualmente men-

sais), em vez de avulsas, e não só na perspetiva da 
gestão da complicação, mas antes no seu contro-
lo eletivo e, portanto, mais efetivo. No campo das 
malformações mais complexas, os procedimen-
tos estão a ser realizados maioritariamente em 
colaboração com centros internacionais de gran-
de volume e experiência, numa perspetiva de se-
gurança para os doentes e de aprendizagem para, 
de futuro, estarmos também nós na vanguarda 
do que pode ser feito.

Por último, mas não menos relevante, o pilar 
da investigação. Há hoje uma equipa motivada 
de investigadores no âmbito da parceria do De-
partamento de Coração e Vasos do CHLN/CCUL 

com a FMUL/Instituto de Medicina Molecular 
com duas grandes linhas de investigação. São 
elas as malformações combinadas de membro e 
as malformações arteriovenosas.

Acreditamos em estratégias e não em passos 
ou medidas avulsas. Temos a vontade e os doen-
tes. Temos o apoio institucional e a capacidade 
de fazer mais e melhor por este capítulo agora 
lembrado.

PEDro amorim
CirurGião VasCuLar Do CHLn

malformações vasculares
– uma aposta para o futuro

acreditamos em estratégias 
e não em passos ou medidas 
avulsas. Temos a vontade e 
os doentes. Temos o apoio 
institucional e a capacidade de 
fazer mais e melhor por este 
capítulo agora lembrado.
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O Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do 
CHLN recebeu, a 11 de outubro, um 
grupo de cirurgiões cardíacos japone-

ses, que vieram fazer formação em válvulas 
aórticas sem suturas Perceval. 

O Hospital de Santa Maria integra um 
grupo restrito de centros de excelência em 
cirurgia cardíaca que disponibiliza forma-
ção nesta área a cirurgiões de todo o mundo.  
Ângelo Nobre, diretor daquele Serviço, é um 
dos proctors internacionais que tem atraí-
do mais atenção, especialmente por parte de 
centros cirúrgicos do Japão, onde a tecnolo-
gia ainda disponível. Por esta razão, já diver-
sos grupos de cirurgiões portugueses se têm 
deslocado a Lisboa para terem oportunidade 
de aprender a técnica. 

Estes cursos são constituídos por uma 
apresentação teórica com destaque para as 
principais publicações sobre a vasta expe-
riência de diversos centros na utilização da 
válvula e a experiência do Hospital de San-
ta Maria com esta tecnologia; formação prá-
tica com recurso a simulador de preparação 
e implantação da válvula; e participação em 
procedimentos cirúrgicos de substituição da 
válvula aórtica com Perceval no bloco opera-
tório.

serviço de Cirurgia Cardiotorácica dá formação a especialistas japoneses
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serviço de Cirurgia Cardiotorácica dá formação a especialistas japoneses

o Hospital de santa Maria 
integra um grupo restrito de 
centros de excelência em cirurgia 
cardíaca que disponibiliza 
formação nesta área a cirurgiões 
de todo o mundo.  
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O programa de Enfermagem de Reabilitação 
(ER) do Serviço de Cirurgia Vascular do CHLN 
teve início no final de 2013 e tem vindo a mos-
trar-se muito benéfico para os doentes e seus fa-
miliares e cuidadores. “Este é o grande pilar da 
prestação de cuidados de enfermagem aqui na 
Cirurgia Vascular”, afirma Ana Almeida, especia-
lista em Enfermagem de Reabilitação (EEER) e 
enfermeira chefe daquele Serviço. 

O referido programa é estruturado por três 
enfermeiras, com horário organizado, de modo 
a assegurarem a continuidade de cuidados espe-
cializados, limitando o intervalo a um período in-
ferior a 24 horas.

A equipa de ER desenvolve várias interven-
ções, como a avaliação, em equipa multidisci-
plinar, da necessidade de ativação de recursos 

da comunidade, tendo em vista a reabilitação e 
a reintegração do doente; a utilização de técni-
cas específicas de reabilitação na intervenção no 
doente e na educação do doente e da sua família, 
envolvendo-a no planeamento da alta e na rein-
tegração do doente na comunidade; a integração 
do enfermeiro que presta cuidados ao doente, 
no plano de reabilitação, assegurando a conti-
nuidade e a avaliação das intervenções propos-
tas; a conceção, implementação e monitorização 
de planos de ER individualizados e diferenciados 
para o doente, baseados em diagnóstico de enfer-
magem (linguagem CIPE); e a promoção da for-
mação e acompanhamento das equipas de enfer-

magem e de assistentes operacionais. 
No intervalo em que não está qualquer enfer-

meiro de reabilitação, bem como nos turnos da 

tarde e da noite em que não esteja presente qual-
quer membro da ER, os enfermeiros generalistas 
mantêm a continuidade do cumprimento das in-
tervenções propostas, sob o acompanhamento da 
equipa de ER.

“O cumprimento destas intervenções implica 
disponibilidade, formação e acompanhamento 
permanente por parte da equipa de ER”, salienta. 

De acordo com Ana Almeida, a reabilitação 
dirige-se a doentes em regime de internamen-
to e suas famílias, tendo duas vertentes indis-
sociáveis, por um lado, a inclusão no programa 
assegurado pela equipa de ER do Serviço de Ci-
rurgia Vascular, assim como a reabilitação mo-
tora, concretizada pela equipa do Serviço de 
Medicina Física e de Reabilitação (SMFR), de-
senvolvida nesse mesmo espaço ou na Cirurgia 
Vascular. 

“No entanto, de acordo com a avaliação rea-
lizada pela enfermeira especialista, inserida na 
equipa multidisciplinar, poderá haver encami-
nhamento após a alta para centros de Medici-
na Física e de Reabilitação, quer seja em regime 
ambulatório ou de internamento, tendo em vis-
ta a reabilitação e reintegração do doente”, indi-
ca Ana Almeida, acrescentando que, neste aspe-
to, também se destaca a importância da avaliação 
em equipa multidisciplinar e a necessidade de 
ativação de recursos da comunidade.

ER promove autocuidado  
e qualidade de vida

A inclusão dos doentes no programa de ER 
é realizada, segundo Ana Almeida, avaliando os 
benefícios que o doente e a família obterão. “A 
rea bilitação/readaptação funcional realizada 
pela ER desenvolve-se essencialmente aos ní-
veis respiratório e motor, nos doentes na fase pré  
e/ou pós-operatória. No entanto, também os que 
não são submetidos a intervenção cirúrgica po-

enfermagem de reabilitação cap acita o doente 
para a realização das suas ativid ades de vida diárias
o serviço de cirurgia vascular disponibiliza aos seus doentes e familiares um programa de enfermagem de 
reabilitação cujos benefícios se situam a vários níveis, sobretudo no que respeita à maximização das funciona-
lidades e à promoção do autocuidado e da qualidade de vida.

no serviço vascular Do chln

ana almeida
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dem ser alvo de atuação da equipa de ER”, escla-
rece Ana Almeida. 

Os benefícios são visíveis “a vários níveis”, de-
pendendo do âmbito de desenvolvimento do pla-
no de reabilitação da equipa de ER – respiratória 
e/ou motora – e a fase em que vai ser realizada – 
pré e/ou pós-operatório. 

Numa abordagem genérica, a enfermeira faz 
referência à obtenção da melhor colaboração do 
doente e família, através de treino de exercícios 

respiratórios e/ou motores e conhecimento do 
que será a sua recuperação pós-operatória; à re-
dução da tensão psíquica e muscular e diminui-
ção da sobrecarga muscular; à correção de de-
feitos posturais; à reeducação do doente para o 
esforço; ao treino de autocuidados; à promoção 
da autonomia; à prevenção de complicações de-
correntes da imobilidade. 

Ana Almeida explica que este tipo de reabilita-
ção/readaptação funcional respiratória/motora 

consiste num conjunto de intervenções desenvol-
vidas pelo EEER no pré e/ou no pós-operatório, 
tendo em vista maximizar as funcionalidades da 
pessoa quanto possível e promover o autocuida-
do e a qualidade de vida. 

“Na reabilitação/readaptação funcional res-
piratória são desenvolvidas intervenções de for-
ma a melhorar a ventilação pulmonar; a assegu-

enfermagem de reabilitação cap acita o doente 
para a realização das suas ativid ades de vida diárias

no serviço vascular Do chln

(Continua na pág. 30)
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rar a permeabilidade das vias aéreas; a prevenir 
e corrigir defeitos ventilatórios para melhorar a 
distribuição e ventilação alveolar; a corrigir de-
feitos posturais e reeducar o doente para o esfor-
ço”, indica.

E continua: “Na reabilitação/readaptação 
funcional respiratória/motora são realizadas 
mobilizações, exercícios de reforço muscular  

e/ou estimulação elétrica neuromuscular que 
promovem a autonomia e previnem complica-
ções decorrentes da imobilidade ou de posturas 
inadequadas.”

Confiança na equipa de ER é fundamental

Os doentes internados no Serviço de Cirurgia 
Vascular são, normalmente, pessoas com muitas 
dúvidas e medos, que se centram, sobretudo, no 
aumento da sua dependência física para a famí-

lia, na escassez de recursos comunitários e na sua 
incapacidade em realizar as atividades de vida  
diária. 

Ana Almeida diz que a confiança que o doente 
e a sua família adquirem na equipa é “fundamen-
tal”. Tal como, refere, “é essencial que o plano de 
reabilitação traçado em conjunto com o doente e 
a família seja exequível, prático e vá ao encontro 
das suas necessidades”. “Assim sendo, é impor-
tante que a EEER conheça as condições sociofa-

miliares e habitacionais”, afirma, acrescentando 
que a integração da assistente social do Serviço 
tem-se mostrado de elevada relevância.

“O envolvimento da família no tratamen-
to e no processo de reabilitação/readaptação 
tem sido fulcral para a garantia de obtenção de 
bons resultados. Existe disponibilidade da equi-
pa multidisciplinar em promover o acompanha-
mento do doente e família, mesmo após a alta, 
quer seja por contacto telefónico e/ou presen-
cialmente”, termina.

(Continuação da pág. 29)

ana almeida licenciou-se em enferma-
gem em 1999 e concluiu o curso de pós-
-licenciatura de especialização em enfer-
magem de reabilitação em 2009. segundo 
recorda, optou por esta especialidade por ne-
cessidades pessoais. “a doença do meu avô 
levou-o a depender bastante da família para 
satisfazer as suas atividades de vida diária, o 
que despertou a minha escolha em cuidar de 
pessoas que se encontram impossibilitadas 
de o fazer de forma independente”, lembra.

e continua: “esta situação fez-me que-
rer ter participado ativamente na maximi-
zação das capacidades funcionais rema-
nescentes do doente e família/cuidador 
informal, capacitando-os de forma a faci-
litar a transição para o cuidador informal, 
capacitando-os para facilitar o regresso a 
casa ou à instituição e promovendo a rein-
serção e o seu exercício de cidadania.” 

ana almeida encontra-se em funções 
no serviço de cirurgia vascular desde 15 
de outubro de 2013, onde teve a oportu-
nidade de desenvolver as suas funções 
de enfermeira de reabilitação e de iniciar 
o programa de er que, segundo refere, 
constitui “uma mais-valia pelo desafio e 
pelo desenvolvimento de competências”. 

atualmente, a função de ana almeida, 
neste âmbito, é orientar o desenvolvimen-
to de competências das eeer. “considero 
que o programa de er é uma mais-valia na 
qualidade assistencial aos doentes inter-
nados no serviço, já que as intervenções 
decorrentes da atividade específica do 
eer têm determinado a qualidade de vida 
e o futuro das pessoas, a sua autonomia e 
a sua dependência funcional”, frisa.

e conclui: “estes resultados obtêm-se 
apenas com o envolvimento da equipa multi-
disciplinar: médicos, enfermeiros, assisten-
te social, fisiatra, terapeutas, fisioterapeu-
tas, endocrinologistas, dietistas, psicólogos, 
psiquiatras, entre outros profissionais.”

ana alMeiDa, soBre  
o PrograMa De er:

“é uma mais-valia 
pelo desafio e pelo 
desenvolvimento  
de competências”
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seguimento de procedimentos 
endovasculares arteriais 
periféricos por eco-Doppler

Os avanços nas terapias endovasculares 
durante as últimas décadas ampliaram as 
opções para o tratamento percutâneo da 

doença arterial periférica, pelo que o tratamento 
endovascular oferece, hoje em dia, uma alternati-
va de menor risco em doentes com múltiplas co-
morbilidades.(1,2)

Antes de um procedimento endovascular ar-
terial, os doentes são frequentemente referen-
ciados ao laboratório vascular para avaliação por 
eco-Doppler (ecoDp) da extensão da doença, tipo 
de obstrução/placa, avaliação do infllow e do ru-
noff, suportando assim a decisão do cirurgião 
vascular sobre a melhor estratégia de tratamen-
to.

O ecoDp não é o gold standard nesta ava-
liação, mas dados os benefícios de dar uma 
resposta imediata e completa sobre a doença 
arterial, o ser não invasivo, não implicar radia-
ção ionizante nem contraste iodado e dada a 
fiabilidade dos resultados relatados pelo Labo-
ratório, o ecoDp tem-se tornado então o exa-
me de primeira escolha no Serviço de Cirurgia 
Vascular do CHLN-HSM na avaliação e seleção 
destes doentes. Por outro lado, após procedi-
mento endovascular, os doentes precisam de 
um plano de seguimento estruturado que in-
clui o acompanhamento médico para contro-
lo dos fatores de risco cardiovasculares e para 
avaliação objetiva, bem como a realização de 
exames imagiológicos para avaliação da per-
meabilidade do procedimento e deteção de 
complicações.(1,2,3)

O ecoDp realizado após intervenção arte-
rial periférica pode traduzir um impacto fa-
vorável no resultado, pois, quando é efetuado 
durante ou imediatamente após procedimen-
to, pode identificar cerca de 10-25% de casos 
com problemas técnicos que, corrigidos, pre-
vinem a falência primária por trombose pre-
coce.(1,2) A falência até ao final do primeiro ano 

após procedimento vascular periférico é, fre-
quentemente, resultado do desenvolvimento 
de hiperplasia intimal e, após o primeiro ano, 
normalmente é devida à progressão da ateros-
clerose.(1,2) Por outro lado, o ecoDp permite, de 
uma forma seriada, avaliar diretamente a per-
meabilidade do stent ou do setor tratado e de-
tetar reestenoses, estenoses residuais, trom-
bos, oclusões, má conformação de stent, bem 
como permite avaliar e quantificar o estado da 
perfusão distal. 

As avaliações efetuadas no Laboratório Vas-
cular de doentes tratados por via percutânea são 
bastante diferenciadas, pelo que, em 2017, fo-
ram estudados diversos doentes submetidos ao 
tratamento por via percutânea (com angioplas-
tia/stenting) e de diversos territórios, sendo 9 
carotídeos, 5 dos membros superiores, 4 de ra-
mos viscerais da aorta abdominal, 1 stent cober-
to da aorta abdominal pós-trauma, 10 ilíacos e 
94 dos membros inferiores. Foram ainda estu-
dados 46 doentes com EVAR, sendo 10 destes 
com recurso ao contraste para melhor exclusão/ 
/determinação de endoleaks. É então evidente o 
elevado contributo do Laboratório Vascular no 
seguimento por ecoDp de doentes submetidos a 
procedimentos endovasculares arteriais perifé-
ricos. 
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Fig. 1: imagem ecoDp modo 2D com Doppler Cor 
demonstrando estenose (*) intra-stent implantado 
na bifurcação carotídea esquerda. [Laboratório 
Vascular do serviço de Cirurgia Vascular do CHLn, 
epe-Hsm]

Fig. 2: imagem ecoDp modo 2D de stent (*) 
implantado na artéria renal de enxerto renal 
anastomosada na artéria ilíaca externa esquerda. 
[Laboratório Vascular do serviço de Cirurgia 
Vascular do CHLn, epe-Hsm]

Fig. 3: imagem ecoDp modo 2D de eVar (*) para 
exclusão de aneurisma da aorta abdominal com 
cerca de 81 mm de maior diâmetro. [Laboratório 
Vascular do serviço de Cirurgia Vascular do CHLn, 
epe-Hsm]
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“A cirurgia cardíaca minimamente invasiva é, 
sem dúvida, uma técnica superior à clássica, é já 
amplamente usada em todo o mundo e vai, com 
certeza, ser uma parte importante do futuro da 
cirurgia cardíaca”, garante Ângelo Nobre, que foi 
chairman do Lisbon Meeting – Minimally Inva-
sive Cardiac Surgery Techniques, cuja segunda 
edição se realizou a 20 de outubro, em Lisboa.

E continua: “Os principais desafios nesta área, 
ainda pouco desenvolvida em Portugal, são aler-
tar para as mais-valias da técnica e dar a conhe-
cer aos doentes esta tecnologia e esta nova forma 
de cirurgia, menos agressiva, com uma recupera-
ção muito mais rápida, com resultados cosméti-
cos muito superiores.” 

Falando mais especificamente desta última 
reunião, Ângelo Nobre refere que foi constituí-
da por três grandes sessões, abordando a cirurgia 
minimamente invasiva da válvula aorta, da vál-
vula mitral e coronária.

“Estiveram em debate, nomeadamente, a sele-
ção de doentes, as técnicas, os resultados, as mo-
dificações das técnicas de anestesia, a importân-
cia da ecocardiografia pré, intra e pós-operatória 
e os cuidados intensivos. Cobrimos todo o espe-
tro do caminho que o doente faz, desde que é sele-
cionado para o procedimento até que é seguido no 
pós-operatório”, enumera, explicando que os ob-
jetivos desta segunda edição foram exatamente os 

mesmos da reunião anterior: “Divulgar estas no-
vas tecnologias e tentar que os outros serviços e 
cirurgiões se interessem pelo tema, para bem dos 
doentes.” 

Segundo Ângelo Nobre, esta técnica tem já 
muitos anos noutros países, teve início, há al-
gum tempo, em Portugal, no Hospital de Santa 
Cruz. Contudo, acabou por não avançar, tendo o 
Serviço de Cirurgia do Hospital de Santa Maria/

CHLN, do qual é diretor, dado início a este tipo 
de cirurgias há cerca de três anos.

“Temos tido uma experiência que tem sido 
muito boa e extensa e o centro de Vila Nova de 
Gaia está também, agora, a começar. Esperemos 
que os outros serviços adiram rapidamente a esta 
tecnologia. Estamos dispostos a ajudar todos os 
que a queiram iniciar, tal como fizemos com Vila 
Nova de Gaia”, observa Ângelo Nobre. 

Para terminar, o cirurgião cardiotorácico 
afirma que a reunião “correu muito bem”, hou-
ve tempo para discussão depois de todas as ses-
sões, tendo a participação sido elevada. A inicia-
tiva contou com cerca de 100 presenças, entre 
médicos – cirurgiões, anestesistas e cardiologis-
tas –, enfermeiros e técnicos cardiopneumolo-
gistas.

“Centros portugueses devem investir 
mais em cirurgia cardíaca mini invasiva”

Ângelo noBre, chairMan Do lisBon MeeTing – MiniMally invasive carDiac 
surgery Techniques:

michael rinaldi, alain Berrebi, Ângelo nobre, Carlo anton e ricardo arruda 
pereira
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Desde a descrição dos primeiros casos de 
cirurgia coronária feita por abordagens 
mini-invasivas, a partir da década de 

1990 (que compreende todas as técnicas que não 
esternotomia total), que houve entusiasmo por 
parte dos cirurgiões cardíacos, dos cardiologis-
tas e dos doentes por estas opções. No entanto, 
estas técnicas, após uma divulgação mundial na 
primeira dezena de anos, caíram depois em de-
suso, após registos multicêntricos e meta-análi-
ses terem mostrado que a patência a 12 meses da 
anastomose mamária interna esquerda (LIMA) 
– artéria descendente anterior (LAD) –  era de 
91%, comparada com a patência de 99% da ester-
notomia total.

Nos anos seguintes, a cirurgia coroná-
ria mini-invasiva, que engloba as abordagens 
por mini-esternotomia e mini-toracotomia  
(MIDCAB), as abordagens endoscópicas totais 
(TECAB) e as robóticas, só tem sido praticada 
por poucos centros no mundo inteiro. Por um 
lado, a dificuldade técnica do MIDCAB e do TE-
CAB, bem como os custos associados à cirurgia 
coronária robótica, têm levado a um escassear 
de cirurgiões dispostos a usar estas técnicas, 
que não são isentas de complicações cardíacas 
e não cardíacas. Outra particularidade do MID-
CAB (mas não da robótica) é que permite ape-
nas a revascularização isolada da LAD, numa 
altura em que a grande maioria dos doentes 
com doença isolada da LAD é eficazmente tra-
tada por angioplastia, pelo que os doentes can-
didatos a MIDCAB são raros.

Há cerca de 15 anos surgiu uma abordagem 
mini-invasiva não endoscópica, desenvolvida 
por Joseph McGuinn, cirurgião cardíaco no es-
tado de Nova Iorque, que tem mudado um pou-
co o panorama da cirurgia coronária mini-inva-
siva. Com o apoio da indústria, foi desenvolvido 
instrumental específico que facilita a colheita 
da LIMA em toda a sua extensão e a realização 

de revascularização de todos os territórios co-
ronários com uma mini-toracotomia esquerda 
de 6-7 centímetros. Este cirurgião, em conjunto 
com outros 4 centros a nível mundial, tem de-
monstrado e divulgado a sua técnica, com a qual 
se conseguiram resultados francamente bons e 
perfeitamente comparáveis aos obtidos por es-
ternotomia total, com uma invasividade mui-
to menor. Esta abordagem é conhecida como 
MICS-CABG, por ter alguma afinidade com a ci-
rurgia mitral mini-invasiva.

A MICS-CABG tem tido uma implementação 
bastante difícil no mundo inteiro, apesar dos re-
sultados serem encorajadores. Esta dificuldade 
pode estar relacionada com a 
grande exigência técnica des-
ta abordagem e com o inves-
timento em instrumental e em 
formação necessários. Sendo a 
anastomose LIMA-LAD o tra-
tamento mais eficaz e defini-
tivo para a doença coronária 
grave e a cirurgia cardíaca mais 
clássica de todas, torna-se di-
fícil que os cirurgiões quei-
ram submeter-se a uma nova 
aprendizagem de uma técnica 
extremamente complexa quan-
do a abordagem clássica é tão 
segura e eficaz.

No entanto, dois pontos de-
vem ser notados. Primeiro, a ci-
rurgia cardíaca sempre foi uma 
especialidade de inovação com 
segurança e liderou, nas déca-
das de 50 e 60, o desenvolvimento de novas téc-
nicas nos cuidados de saúde cardiovasculares. 
Segundo, as meta-análises mais recentes mostra-
ram que o MIDCAB não é inferior em resultados 
clínicos à esternotomia total (numa época em 
que as TAVI têm ganho muito terreno, embora 

nunca tenha sido demonstrada superioridade à 
cirurgia de substituição valvular aórtica clássica).

O MICS-CABG parece ser a resposta à neces-
sidade de diminuir a invasividade da cirurgia 
coronária, permitindo revascularização multi-
vaso, melhorando os tempos de internamento, 
de volta ao trabalho e as complicações de es-
ternotomia total. Neste caminho, a cirurgia co-
ronária poderá continuar a ser um campo ino-
vador e a competir com as inovações que são, 
paralelamente, desenvolvidas na Cardiologia de 
Intervenção, para que os doentes sejam cada vez 
mais bem tratados, qualquer que seja a terapêu-
tica escolhida.

a cirurgia coronária mini invasiva 
– beco sem saída ou rampa de 
lançamento para o futuro?

nuno CarValho GuErra
assistente HospitaLar De CirurGia CarDiotoráCiCa Do CHLn

o Mics-caBg parece ser a 
resposta à necessidade de 
diminuir a invasividade da 
cirurgia coronária, permitindo 
revascularização multivaso, 
melhorando os tempos  
de internamento, de volta  
ao trabalho e as complicações 
de esternotomia total. 
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