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LMP atento às “orientações” de Ana Abreu?

Não temos a certeza, mas é provável que Ana Abreu (à direita, na foto) tenha tido o cuidado de dar algum 
tipo de orientação a quem se propôs participar em mais uma edição do “Exercício no Parque”, uma ini-
ciativa do Grupo de Estudo de Fisiopatologia do Esforço e Reabilitação Cardíaca da SPC. A foto mostra 
um Luís Mendes Pedro atento ao que a sua colega cardiologista de Santa Marta vai dizendo, sendo certo 
que parece estar com um ar um pouco incrédulo!

No final de mais 
uma intervenção 

de rotina numa 
das salas do 

Bloco operatório 
do serviço 
de cirurgia 

cardiotorácica, 
retratada na 

capa, prepara-se 
o doente para 

seguir para 
os cuidados 

intensivos.

a capa desta ediÇÃo

As enfermeiras 
Leonor Correia 
(foto 1) e Ester 
Malcato (foto 2), do 
Serviço de Cirurgia 
Cardiotorácica do 
CHLN, nem deram 
pela fotografia. (Veja 
a reportagem, mais à 
frente, nesta revista.)

Uma herança 
relevante

O diretor do Serviço de Cirurgia 
Vascular do CHLC, Luís Mendes 
Pedro, cuja entrevista pode ser 
lida já nas páginas seguintes desta 
Coração e Vasos, diz que recebeu 
do seu antecessor, José Fernandes 
e Fernandes, uma herança 
relevante e com vários projetos que 
importa potenciar. (A foto em cima 
foi tirada no último Congresso 
da Sociedade Portuguesa de 
Angiologia e Cirurgia Vascular, em 
junho, na cidade de Évora.)

concentradas 
nos seus 

afazeres…

1

2
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Neste número da Coração e Vasos dá-se algum realce à atividade do 
Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Departamento de Coração e 
Vasos do CHLN. Trata-se de um Serviço com uma longa tradição e por 
onde passaram grandes nomes da Medicina e da Cirurgia Cardíaca 
portuguesas, como Celestino da Costa, Machado Macedo, Rui de Lima 
e João Cravino, sendo atualmente dirigido por Ângelo Nobre.

Desde sempre a inovação representou um dos grandes objetivos do 
Serviço. Nesta edição da revista é destacada mais uma das inovações 
introduzidas, neste caso, no âmbito da doença valvular. Esta é, certa-
mente, uma área de grande atualidade, dada a verdadeira pandemia 
deste tipo de patologia e as várias inovações tecnológicas que foram 
introduzidas ao longo dos últimos anos. 

Um outro componente essencial do tripé do nosso Departamento é o 
Serviço de Cirurgia Vascular, cujo diretor, Luís Mendes Pedro, é o pro-
tagonista da grande entrevista, explicando as suas ambições e visão fu-
tura para esta área tão importante. A responsabilidade também é, aqui, 
imensa, pois, trata-se de uma das áreas nobres da Medicina portuguesa, 
onde se destaca a Escola de Angiografia, com figuras como Reynaldo 
dos Santos, Egas Moniz, Cid dos Santos e José Fernandes e Fernandes, 
entre muitos outros, a projetarem esta área do saber ao mais alto nível.

Outra atividade que gostaria de realçar é a da investigação clínica, 
que é transversal a todo o Departamento e que tem tido um desen-

volvimento exponencial. A criação, há uns anos, do GAC (Gabinete 
de Apoio à Investigação Cardiovascular) permitiu profissionalizar 
uma estrutura de apoio que tem tido, nos últimos anos, um enorme 
impacto na produção científica. Este Gabinete tem sido superior-
mente coordenado pela Doutora Inês Cabrita, doutorada pelo Impe-
rial College de Londres e que aceitou este desafio que lhe lancei há 
uns anos. A par da atividade de coordenação de toda a atividade de 
investigação, foi também muito importante a criação de programas 
pedagógicos destinados a investigadores, no âmbito da investigação 
clínica, que tiveram um enorme sucesso. Estamos neste momento a 
preparar programas ainda mais ambiciosos, que anunciaremos em 
breve. 

Finalmente, foi com grande entusiasmo que vimos o projeto de res-
truturação do Departamento ter sido aprovado pelo CA do CHLN, o 
que se irá traduzir num reforço muito significativo da atividade do 
mesmo, nas várias vertentes em que temos responsabilidades, ou 
seja, na prestação de cuidados médicos, na formação e ensino e na 
investigação. 

Estamos a caminhar para o final de 2017, um ano em que muito se 
tem feito e em que muito se tem trabalhado para que se concretize o 
grande projeto para o Departamento que nos permita reforçar a nossa 
capacidade de intervenção e de resposta aos grandes desafios do futu-
ro na área cardiovascular. 

Muito se tem feito para permitir ao Departamento 
responder aos grandes desafios do futuro

Fausto Pinto
Diretor Do Departamento De Coração  

e Vasos Do CHLn
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Just News (JN) – Em dezembro passa-
do, sucedeu a José Fernandes e Fernandes 
no cargo de diretor do Serviço de Cirurgia 
Vascular. Como foi aceitar este desafio?

Luís Mendes Pedro (LMP) – Foi, efetiva-
mente, um grande desafio, embora não inespera-
do. Em primeiro lugar, há que perceber qual foi 
o legado, para depois se poder desenvolver, in-
troduzir ou modificar algumas linhas de atuação. 
O Prof. Fernandes e Fernandes dirigiu o Servi-
ço de 2012 a 2016 e penso que os principais ve-
tores positivos nestes anos foram os seguintes: a 
modernização da atuação clínica e cirúrgica no 
que diz respeito à consolidação e desenvolvimen-
to da utilização das novas tecnologias para trata-
mento dos doentes vasculares, desde a patologia 
complexa à patologia mais comum; a criação de 
condições e empenho na formação dos profissio-
nais para o tratamento endovascular das doen-
ças vasculares, de que resultou a autonomia de 
vários membros do quadro médico do Serviço na 
execução destas técnicas; a organização da fusão 
dos dois serviços de Cirurgia Vascular do CHLN 

(HSM e HPV), em 2013, definindo uma orienta-
ção estratégica lógica e em sintonia com a política 
do CA: um polo com recursos mais diferenciados 
no HSM, dedicado ao tratamento das doenças ar-
teriais, e um polo no HPV, com recursos menos 
complexos, dedicado sobretudo ao tratamento 
ambulatório da patologia venosa.

Além disso, teve um papel crucial na criação do 
Departamento de Coração e Vasos do CHLN, do 
qual foi o primeiro diretor; a introdução do Centro 
Aórtico visou também proporcionar as melhores 
condições para o tratamento de doen tes com pa-
tologia aórtica complexa, de acordo com o estado 
da arte atual. Esteve envolvido no reconhecimento 
da importância de um registo informático próprio 
do Serviço, que foi solicitado à Administração do 
CHLN e autorizado oficialmente; e deu estímulo 
à atividade científica do Serviço, que foi expressa 
num assinalável número de publicações oriundas 
dos seus elementos, bem como à prossecução de 
algumas linhas de investigação em curso.

luís mendes pedro, diretor do serviÇo 
de cirurgia vascular:

“estamos a alcançar o 
nosso objetivo principal,
tratar os doentes  
de uma forma mais  
eficiente”
tendo assumido a direção do serviço de cirurgia vascular do cHln em 
dezembro de 2016, luís mendes pedro faz, em entrevista à Just news, 
uma avaliação muito positiva destes últimos meses. afirmando que rece-
beu do seu antecessor, José Fernandes e Fernandes, uma herança rele-
vante e com vários projetos que importa potenciar, vê o seu presente e 
futuro enquanto diretor como um desafio, no sentido de desenvolver as 
várias dimensões do serviço.

(Continua na pág. 10)
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Foi, portanto, uma herança relevante e plena 
de projetos e desafios que cabe, a quem vem a se-
guir, desenvolver e potenciar.

JN – E como está a ser?
LMP – Está a ser muito gratificante. Penso 

ter conseguido criar um espírito de grupo que 
permite envolver as diversas classes profissio-
nais – médicos, enfermeiros, técnicos, secre-
tariado, auxiliares – em torno de objetivos co-
muns. O ambiente de trabalho é bom e acredito 
que as pessoas têm gosto em vir trabalhar a cada 
dia, o que era um dos meus objetivos iniciais. Por 
outro lado, conseguimos melhorar os indicado-
res de produtividade e penso que, neste momen-
to, o Serviço está a alcançar o seu objetivo prin-
cipal que é tratar os doentes de uma forma mais 
eficiente. No entanto, tenho de reconhecer que a 
boa performance do Serviço está a ser consegui-
da por um esforço de todos, sem exceção, e que 
a continuação do crescimento só será possível se 
forem melhorados alguns aspetos que não de-
pendem de nós, nomeadamente, ao nível dos re-
cursos humanos e dos tempos operatórios.

JN – Estes foram alguns dos objetivos a 
que se propôs quando assumiu a Direção 
do Serviço?

LMP – Os objetivos foram definidos no Plano 
de Ação para 2017, que foi solicitado e entregue 
ao Conselho de Administração do CHLN e que 
genericamente foram: a prossecução da estraté-
gia definida pela Direção anterior, no sentido de 
concentrar no HSM o internamento de doentes 
com necessidade de cirurgias arteriais mais dife-
renciadas, tecnologicamente mais sofisticadas e 
com cuidados pós-operatórios mais complexos; 
a promoção do programa de ambulatorização 
no HPV; a monitorização e incremento da pro-
dutividade do Serviço, sempre em função da dis-
ponibilidade de recursos humanos e de tempos 
operatórios que se pretendem maximamente oti-
mizados e rentabilizados; manter o empenho do 
Serviço no desenvolvimento do Departamento de 
Coração e Vasos e nas perspetivas de potenciação 
das respetivas vantagens funcionais.

Por outro lado, propusemo-nos a manter e a 
desenvolver a vocação do Serviço na participação 
em ações multidisciplinares e de cooperação com 
outros serviços, nomeadamente na atuação clíni-
ca, cirúrgica, científica e educacional; assegurar o 
ensino pré e pós-graduado no contexto da FMUL 
e dos programas de formação nos internatos mé-
dicos, bem como em relação a outras áreas pro-
fissionais. Para isso, foi importante que a FMUL 

(Continuação da pág. 8)
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pudesse contratar como assistentes convidados 
os nossos cinco especialistas chefes de equipa, o 
que ocorreu ainda no ano de 2016.

Foi ainda relevante implementar o progra-
ma de informatização do Serviço, que está em 
curso e já tinha sido aprovado pela Administra-
ção antes de 2016, desenvolver projetos comuns 
com outros grupos profissionais do Serviço, 
como a Enfermagem e a Cardiopneumologia, 
para constituirmos um grupo coeso. Finalmen-
te, considero que é essencial desenvolver a ativi-
dade científica que é efetuada no Serviço, crian-
do estruturas internas e de cooperação externa 
para esse efeito.

JN – E que têm vindo já a ser concreti-
zados? 

LMP – De uma forma geral, penso que te-
mos conseguido desenvolver positivamente os 
objetivos propostos, embora tendo em conta que 
podemos sempre fazer melhor e de uma forma 
mais completa. Isto, evidente-
mente, na linha do que já vi-
nha sendo feito anteriormente, 
uma vez que não efetuei, nestes 
meses, grandes modificações 
estruturais. Além de uma me-
lhor organização do trabalho e 
da motivação dos profissionais, 
estamos a lançar as bases de al-
guns projetos que esperamos 
possam dar os seus frutos a mé-
dio prazo.

JN – Até que ponto alte-
rou a sua rotina diária en-
quanto médico-cirurgião?

LMP – A minha rotina mu-
dou um pouco, na medida em 
que há mais tarefas administrativas, mais reu-
niões e mais trabalho de secretária. No entanto, 
mantenho uma atividade cirúrgica regular, so-
bretudo em casos mais complicados, o que é gra-
tificante para mim.

JN – Está ligado a este espaço desde 
1990, altura em que iniciou o seu interna-
to. Como avalia a evolução deste Serviço? 

LMP – O Serviço evoluiu com o desenvolvi-
mento da Medicina e da especialidade de An-
giologia e Cirurgia Vascular. Numa fase inicial, 
foi muito marcado pela história gloriosa da Es-
cola Médica de Lisboa, que vem dos anos de 
1910-1920, e em que membros da Faculdade de 
Medicina foram pioneiros da Medicina Vascu-
lar mundial. Falo de nomes como Egas Moniz 
e Reynaldo dos Santos. Mais tarde, em 1946, o 

filho de Reynaldo, João Cid dos Santos, foi um 
dos pioneiros da moderna cirurgia vascular, 
ao introduzir uma técnica ainda hoje utiliza-
da muito frequentemente – a endarterectomia 
–, que veio revolucionar a nova especialidade 
cirúrgica, a qual dava então os seus primeiros 
passos. João Cid dos Santos foi, com o ameri-
cano Michael DeBakey, considerado um dos 
“founding fathers” da cirurgia vascular moder-
na e foi, também, com vários dos seus discípu-
los, pioneiro no estudo da patologia venosa por 
técnicas flebográficas, que desenvolveram em 
Lisboa e no HSM, para onde a FMUL se transfe-
riu, em 1954, aquando da inauguração do novo 
hospital. 

Todos estes avanços na área vascular, que 
ocorreram na Escola Médica de Lisboa, influen-
ciaram decisivamente as gerações seguintes, 
que no HSM estavam congregados à volta de 
Cid dos Santos, no Serviço de Clínica Cirúrgica.  
E foi este Serviço que verdadeiramente consti-

tuiu o berço do Serviço de Angiologia e Cirur-
gia Vascular que foi criado em 1986, envolven-
do um grupo de cirurgiões da Clínica Cirúrgica, 
onde se destacam o primeiro diretor, o Prof. 
Luís Teixeira Dinis, de 1986 a 1990, e os dois 
diretores seguintes, o Prof. Américo Dinis da 
Gama, de 1990 a 2012, e o Prof. José Fernandes 
e Fernandes, de 2012 a 2016.

Nos anos iniciais, que correspondem à 
década de 1990 e seguintes, o Serviço acompa-
nhou os grandes desenvolvimentos da cirurgia 
arterial convencional e as principais áreas que 
o tornaram marcante e de referência foram a ci-
rurgia complexa da aorta, com o Prof. Améri-
co Dinis da Gama, e a cirurgia carotídea, com 
o Prof. José Fernandes e Fernandes. Foi nesta 
época que realizei o meu internato, sob a tute-
la do Prof. Fernandes e Fernandes, tendo termi-

nado, em 1997, e permanecido no Serviço como 
especialista. 

Desde a década de 1990, foi introduzida de 
forma sistemática a cirurgia endovascular em 
Portugal, tendo para isso contribuído de forma 
decisiva a visão e a atividade do Prof. Fernan-
des e Fernandes. Assim, na década de 2000, para 
além da cirurgia aberta, começámos a fazer algu-
ma cirurgia endovascular no Serviço. Estas téc-
nicas endoluminais emergiam, entretanto, por 
todo o mundo ocidental e ocuparam um lugar 
mais definido no Serviço a partir de 2010, quan-
do foram sendo incorporadas mais frequente-
mente no tratamento dos doentes.

A partir de 2012 ocorreu uma grande expan-
são do tratamento endovascular da patologia 
aórtica complexa (sobretudo aneurismas tora-
coabdominais), com a colaboração do Centro de 
Nuremberga (Prof. Eric Verhoeven), e foi ain-
da desenvolvido um programa de cirurgia aber-
ta destes aneurismas, com a colaboração do  
Prof. Michael Jacobs, do Centro de Maastricht, e 
em cooperação com o Serviço de Cirurgia Cardio-
torácica. 

Nestas bases de desenvolvimento assenta a ati-
vidade que realizamos atualmente, de forma regu-
lar, no tratamento desta patologia aórtica comple-
xa em geral e nos aneurismas toracoabdominais 
em particular, quer por métodos endovasculares 
quer por cirurgia aberta, a qual entre nós envolve 
uma colaboração estreita entre o Serviço de Cirur-
gia Vascular e o Serviço de Cirurgia Cardiotoráci-
ca, dirigido pelo Dr. Ângelo Nobre, no âmbito do 
Departamento de Coração e Vasos. Estes desen-
volvimentos levaram à formalização de um Centro 
Aórtico, que nos cabe agora potenciar no futuro. 

   
JN – Relativamente à sua carreira mé-

dica, qual o balanço que faz destes 27 anos 
de trabalho no Serviço de Cirurgia Vascu-
lar? O seu crescimento e desenvolvimento 
enquanto profissional tem correspondido 
às suas expectativas? 

LMP – O balanço só pode ser muito positi-
vo. De facto, esta foi a minha escola e aqui cresci 
como médico e como cirurgião, tendo progredi-
do na carreira através de concursos sucessivos, 
até à posição de assistente graduado sénior (an-
tigo chefe de serviço). Além disso, também efe-
tuei aqui a minha carreira académica, na FMUL, 
tendo feito o Doutoramento em 2003 e ocupando 
atualmente a posição de professor associado com 
agregação. É, pois, o momento de retribuir o que 
as instituições me proporcionaram, agora em 
cargo de Direção, continuando empenhadamente 

“o balanço só pode ser muito 
positivo. de facto, esta foi  
a minha escola e aqui cresci 
como médico e como cirurgião, 
tendo progredido na carreira 
através de concursos  
sucessivos.”

(Continua na pág. 12)
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a colaborar no tratamento dos doentes, a ensinar 
cada geração de alunos e a procurar contribuir 
para o avanço do conhecimento.

JN – Qual a atual dimensão do Serviço 
que dirige, em termos de espaço físico e de 
cirurgias? 

LMP – O nosso espaço físico principal locali-
za-se no piso 4 do HSM, tendo o Serviço, atual-
mente, 32 camas, das quais cinco de cuidados 
mais diferenciados. O nosso plano de ação para 
2017 projeta a realização de cerca de 16.000 con-
sultas, 7400 exames de diagnóstico não invasivo, 
1200 cirurgias eletivas e 450-500 cirurgias urgen-
tes. Neste momento, temos a expectativa de que 
possamos ultrapassar ligeiramente estes valores.

JN – Investem muito na formação de 
novos profissionais e em investigação, 
correto? Qual o peso que estas áreas têm 
no Serviço?

LMP – A formação dos novos cirurgiões vas-
culares constitui um pilar essencial do Serviço. 
Penso que formamos cirurgiões vasculares mo-
dernos, com muita experiência em terapêutica en-
dovascular, mas damos, também, uma boa forma-
ção em cirurgia aberta, visto que mantemos uma 
postura equilibrada na escolha das indicações ci-
rúrgicas. Por outro lado, o trabalho num hospital 
terciário da dimensão do HSM e num Serviço com 
o movimento de doentes que temos proporciona 
aos internos uma experiência clínica profunda nos 
vários aspetos da especialidade e um contacto di-
ário com a patologia mais complexa, o que consti-
tui, certamente, uma mais-valia importante.

Quanto à atividade científica, eu diria que é 
a área que necessita de maior desenvolvimento. 
Estou consciente, no entanto, de que uma pro-
dução científica regular, na atualidade, necessita 
de instrumentos de apoio que ainda estão em im-
plementação ou desenvolvimento e onde se des-
tacam a informatização adequada da atividade 
do Serviço, a manutenção de bases de dados, o 
apoio logístico e de secretariado, a formação dos 
profissionais em metodologia de estudos e de in-
vestigação, a disponibilidade de apoio metodoló-
gico e estatístico aos estudos e o desenvolvimen-
to de parcerias com outros grupos interessados 
em investigação vascular básica ou de translação.  
A melhoria das estruturas de apoio à investigação 
é um dos objetivos a concretizar.

JN – Quais os principais desafios? 
LMP – Um Serviço de um hospital terciário 

com esta dimensão assistencial e que, para além 

disso, constitui a referenciação de muitos doentes 
com patologias complicadas, vindos de várias áre-
as do país, de norte a sul, tem necessidades pre-
mentes em várias áreas. A dos recursos humanos 
é uma. Basta fazer uma análise de benchmarking 
com outros serviços do país de dimensão idênti-
ca ou menor, bem como observar o decréscimo de 
profissionais do Serviço nos últimos anos, para se 
perceber a dimensão das carências atuais.

Temos, também, necessidades tecnológicas 
marcantes, nomeadamente no que respeita às 
salas híbridas modernas, onde possa decorrer a 
nossa atividade em cirurgia arterial eletiva e ur-
gente, que constituem, hoje em dia, o standard 
de atuação vascular nos serviços de Cirurgia Vas-
cular modernos do mundo ocidental. Com efeito, 
a Imagiologia é hoje absolutamente crucial para 

a realização da moderna cirurgia endovascular, 
que constitui a maior parte do volume de atuação 
da nossa especialidade e do nosso Serviço. Eu te-
nho mesmo dificuldade em compreender investi-
mentos em estruturas modernas, como salas hí-
bridas ou equipamentos de imagem avançados 
em hospitais mais periféricos, sem que essas es-
truturas estejam asseguradas nos hospitais cen-
trais, para onde são enviados os doentes mais 
graves e aos quais muitos desses mais periféricos 
não dão resposta. 

Importa, no entanto, mencionar que a atual 
Administração do CHLN tem reconhecido estas 
carências e, em 2017, conseguimos contratar dois 
novos especialistas, o que foi importante para o 
crescimento da atividade. Também no que diz 
respeito à modernização das condições estrutu-

(Continuação da pág. 11)
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rais e organizativas de funcionamento, deve re-
conhecer-se o empenho extremamente positivo 
do CA do CHLN, em conjunto com o Departa-
mento de Coração e Vasos e a sua Direção, no de-
senvolvimento de alguns projetos extremamente 
ambiciosos e pioneiros e que, esperamos, virão a 
corrigir algumas carências de funcionamento es-
trutural atuais.

JN – Quais considera serem as mais-
-valias de estarem integrados no Departa-
mento de Coração e Vasos?  

LMP – O conceito de departamento signifi-
ca 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 como, por 
exemplo, o tratamento de doentes com aneuris-
mas toracoabdominais por cirurgia aberta, com 
doença coronária grave e estenose carotídea ou 
com aterosclerose plurifocal. Penso que esta or-
ganização dentro de um mesmo departamento 
potencia a utilização de recursos multidiscipli-
nares, pode levar a que algumas áreas de gestão 
possam também ser sinérgicas e facilita a comu-
nicação profissional e o desenvolvimento de inte-
resses científicos conjuntos. 

Um exemplo desta restruturação física é a 
construção de salas operatórias híbridas, onde se 
pode realizar simultaneamente a cirurgia aberta 
e endovascular com equipamentos fixos de ima-
gem e que podem se partilhadas pelas três espe-
cialidades do Departamento, otimizando a respe-
tiva rentabilização. Por outro lado, será também 
importante haver uma implementação de reu-
niões clínicas e ações de formação conjuntas, em 
que são apresentados e discutidos casos e temas 
de interesse comum. Num tipo diferente de orga-
nização do SNS, poderia significar a gestão de um 
budget comum, como é preconizado pelo concei-
to de Centro de Responsabilidade Integrado.

JN – Como avalia estes anos de Depar-
tamento? 

LMP – No CHLN, o Departamento de Cora-
ção e Vasos, atualmente dirigido pelo Prof. Faus-
to Pinto, integra, como é sabido, a Cardiologia, a 
Cirurgia Cardiotorácica, dirigida pelo Dr. Ângelo 
Nobre, e a Cirurgia Vascular, dirigida por mim. 
Trata-se de um conceito que tem funcionado de 
forma harmónica e que tem, na minha opinião, 

um desenvolvimento positivo expectável. Espe-
ramos que, no futuro, tenha ainda mais possi-
bilidade de se afirmar como um instrumento de 
tratamento moderno de excelência da patologia 
cardiovascular, proporcionando uma capacida-
de de diagnóstico e terapêutica multidisciplinar 
em todas as vertentes necessárias e esperando-se 
que possa vir a centralizar grande parte da refe-
rência de algumas patologias menos frequentes 
ou de tratamento complexo. Recentemente, te-
mos trabalhado em conjunto na restruturação fí-
sica e na reorganização do DCV e esperamos que 
esse trabalho venha a dar frutos no futuro.

JN – E quanto a projetos futuros? 
LMP – Os principais projetos, a curto e a mé-

dio prazo, passam pela manutenção e melhoria 
da atividade clínica e da eficiência do trabalho; 
pelo estímulo à atividade científica, proporcio-
nando formação e instrumentos de apoio, bem 
como apoiando parcerias com outros grupos; e 
pelo desenvolvimento de projetos doutorais de 
médicos do Serviço. Por outro lado, pretendemos 
também apostar na estruturação do Centro Aór-
tico e da sua atividade, através da criação de uma 
estrutura física efetiva, da criação de um instru-
mento de recolha de informação sobre a patolo-
gia e a cirurgia aórtica do DCV, da manutenção 

de bases de dados utilizáveis para fins científi-
cos e da estruturação de um programa efetivo 
de seguimento de doentes portadores de endo-
próteses por patologia aórtica. Este programa é, 
atualmente, considerado crucial para que os re-
sultados da terapêutica endovascular da doença 
aneurismática sejam mantidos no tempo.
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O tratamento de feridas complexas envol-
ve várias estratégias de cuidados. Pela 
experiência positiva que temos avalia-

do, a massagem terapêutica à região perilesional 
é uma técnica que temos vindo a aplicar e a de-
senvolver no Serviço de Cirurgia Vascular. Além 
do relaxamento e do apoio emocional que ofere-
ce, a massagem terapêutica é benéfica devido à 
sua influência sobre diversos processos orgâni-
cos. Essas consequências ou efeitos são conside-
rados mecânicos, neurais, químicos e fisiológicos 
ou simplesmente mecânicos e reflexos. 

Todos esses efeitos são relevantes e, na ver-
dade, estão interrelacionados e relacionados com 
fatores emocionais subjacentes. O efeito mecâni-
co refere-se às influências diretas que a massa-
gem exerce sobre os tecidos moles que são ma-
nipulados. Entretanto, é difícil atribuir a uma 
manobra de massagem um efeito que seja pu-
ramente mecânico, pois, até mesmo o simples 
contacto com a pele do doente estabelece uma 
resposta tipo reflexo neural. O efeito reflexo da 
massagem ocorre de modo indireto. 

Os mecanismos neurais são influenciados pela 
intervenção e pela ação manual sobre os tecidos e 
a massagem é uma forma de intervenção. O efei-
to reflexo da massagem é, talvez, mais importan-
te que a sua ação mecânica. A comprovação dos 
efeitos emerge de diferentes fontes, sendo a mais 
recorrente a oferecida pela prática dos profissio-
nais, cujas deduções em geral se apoiam nas suas 
próprias observações e nas respostas individuais 
dos doentes. 

Este artigo discute os efeitos da massagem a 
partir de informações provenientes dos dados 
disponíveis e da experiência da técnica desenvol-
vida do Serviço de Cirurgia Vascular.

Uma dinâmica essencial da massagem, como 
ocorre com qualquer outra terapia, centra-se no 
relacionamento entre o doente e o enfermeiro. 

É vital que, durante a massagem, o doente 

esteja numa posição confortável, deitado na 
marquesa de tratamento. Quando o doente está 
deitado em decúbito dorsal, deve ser colocada 
uma almofada ou uma toalha dobrada na região  
popliteia, o que evita uma curvatura desnecessá-
ria das costas. 

O requisito mais importante para uma massa-
gem eficaz é uma boa técnica, aplicada com esfor-
ço mínimo. Na maior parte dos movimentos de 
massagem, a posição do enfermeiro é um aspeto 
essencial da técnica. A posição em relação tanto 
à marquesa de tratamento quanto ao doente in-
fluencia a eficácia e o fluxo das manobras. 

De modo similar, a palpação e a avaliação dos 
tecidos são mais eficazes quan-
do as mãos estão relaxadas; e 
quaisquer mudanças nos teci-
dos que ocorram como reação 
à técnica de massagem também 
são facilmente detetadas quan-
do as mãos estão relaxadas.

As técnicas de massagem te-
rapêutica à zona perilesional 
mais usadas no Serviço de Ci-
rurgia Vascular são o desliza-
mento e a compressão.

Deslizamento – é indiscuti-
velmente a mais natural e 
instintiva de todas as técnicas 
de massagem. Como uma 
manobra básica, o deslizamento 
é usado no começo de todas as rotinas de 
massagem e tem diversas aplicações. Pode ser 
adaptado a determinada região do corpo ou a de-
terminado efeito. As variações incluem mudan-
ças de postura, de ritmo, de método de aplicação 
e de direção da manobra. O ritmo correto, por-
tanto, é importante para cada manobra. A veloci-
dade da manobra, contudo, não é tão importante 
quanto a sua regularidade. 

As técnicas de deslizamento profundo com 

frequência são preferíveis às técnicas de desli-
zamento superficial – em geral, o doente consi-
dera a pressão da manobra tão relaxante, senão 
mais, que a exercida no deslizamento superficial. 
O deslizamento com o polegar é a forma de ma-
nobra profunda de massagem usualmente reali-
zada. Como é aplicada com apenas um ou dois 
dedos, torna possível concentrar a pressão em 
pequenas áreas de tecido muscular. As manobras 
realizadas alternando-se os dedos são muito cur-
tas e repetidas várias vezes na mesma área. Elas 
são continuadas até que os tecidos comecem a ce-
der e a sensação de “nó” das fibras seja reduzi-
da. As mãos podem então ser movidas para outra 

secção do mesmo músculo e o deslizamento pode 
ser reiniciado. 

Em termos de reflexos, a pressão profunda 
tem um efeito inibidor sobre os músculos e os 
seus nervos sensoriais. A pressão forte é trans-
mitida aos tecidos mais profundos, melhorando, 
portanto, a circulação venosa e a drenagem linfá-
tica nessas estruturas. À medida que o conteúdo 
das veias é drenado, mais espaço é criado para o 
fluxo sanguíneo arterial. Como em todos os ou-

ana almeida
enfermeira responsáVeL Do serViço De Cirurgia VasCuLar Do CHLn-Hsm
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Pela experiência positiva que 
temos avaliado, a massagem 
terapêutica à região perilesional 
é uma técnica que temos vindo 
a aplicar e a desenvolver no 
serviço de cirurgia vascular.
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tros movimentos, a massagem profunda deve ser 
realizada apenas até serem atingidos os níveis de 
tolerância de quem a recebe. Se a dor for exacer-
bada com as manobras profundas, estas devem 
ser interrompidas nessa região. 

Não existem contraindicações importantes 
para o deslizamento, exceto aquelas relativas às 
lesões da pele.

A compressão gera pressão, que é transmiti-
da às estruturas subjacentes. Pode, portanto, afe-
tar tanto os tecidos profundos quanto os super-
ficiais. Existem vários métodos de compressão. 
O método mais comum de compressão envol-
ve ações sincronizadas de manobras circulares e 
compressão. A pressão é aplicada à medida que 
as mãos descrevem um círculo. A palma de cada 
mão faz contacto e agarra os tecidos, enquanto a 
maior parte da pressão é aplicada com as falanges 
dos dedos. A preensão e a pressão são mantidas 
enquanto os tecidos são rolados sobre as estru-
turas subjacentes, ainda numa direção circular.  
À medida que o círculo é completado, a pressão é 
libertada e os tecidos podem voltar a seu estado 
normal de repouso. A manobra como um todo as-
semelha-se a uma ação de bombeamento circu-
lar, que começa numa área e continua em espiral 
(círculos concêntricos) em toda a região. 

O deslizamento com o polegar e a aplicação da 
compressão têm as aplicações e os efeitos descri-
tos a seguir: 

Aumento na circulação – A circulação local é 
ativada por um efeito reflexo, que causa a vasodi-
latação das arteríolas superficiais. 

Redução da dor – O aumento do fluxo de san-
gue venoso ajuda a remover agentes inflamató-
rios, que são uma fonte comum de dor. 

Redução do edema – É reduzido pela 
manobra de deslizamento da massagem. Um 
acúmulo de fluidos aumenta a pressão dentro 
dos tecidos e causa estimulação nos nocicetores, 
e a drenagem do edema com técnica de desliza-

mento da massagem linfática ajuda a aliviar a 
pressão e a dor. 

Redução da fadiga – Uma vez que aumenta a 
circulação local dos músculos, combate os efei-
tos da fadiga. 

Efeitos reflexos – Um efeito reflexo do desliza-
mento relaciona-se aos recetores sensoriais dos 
tecidos superficiais. 

Aumento do calor – A pressão do deslizamen-
to com o polegar aumenta a temperatura da fás-
cia nas camadas profundas de tecido. Aquecer a 
fáscia facilita o alongamento das fibras de colagé-
nio no tecido fibrótico.

Alongamento e liberação de aderências – O 
efeito essencial da compressão é alongar o teci-
do muscular e a fáscia adjacente. Isso representa 
o resultado adicional de reverter qualquer encur-
tamento dentro desses tecidos e libertar aderên-
cias. 

Nas fotografias seguintes é possível visualizar 
o efeito de uma sessão de massagem na região 
perilesional através da aplicação de deslizamen-
to e compressão numa situação de deiscência de 
sutura operatória: 

                      
As opiniões sobre os possíveis efeitos da mas-

sagem são inevitavelmente divergentes quando 
certos fatores não mensuráveis são levados em 
consideração. A massagem, embora benéfica, 
não oferece uma “cura instantânea”. Essa situa-
ção exige que o enfermeiro esclareça o papel da 
massagem ao doente. Este facto chama a atenção 
para a necessidade do enfermeiro estar bem pre-
parado, com conhecimentos sobre avaliação, in-
dicações, contraindicações, condições agudas e 
crónicas e práticas de encaminhamento.

tratamento diFerenciado a Feridas complexas com recurso  a terapias convencionais/inovadoras no serviÇo de cirurgia vascular do cHln
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A decisão em desenvolver uma formação “com 
um modelo de atuação pioneiro”, como subli-
nha Inês Zimbarra Cabrita, partiu da Associação 
de Investigação e Desenvolvimento da Faculda-
de de Medicina (AIDFM), mais especificamente 
através da CETERA, uma Contract Research Or-
ganization (CRO) Académica. 

Este departamento é atualmente responsável 
pela gestão e monitorização de vários estudos clí-
nicos, nacionais e internacionais, e tem como prin-
cipal objetivo “garantir a máxima performance e 
integridade da investigação clínica em Portugal”. 
O Curso lançado este ano e direcionado às equi-
pas de investigação sobre investigação clínica faz 
parte da lista de projetos da CETERA e foi conce-
bido com um propósito muito claro: 

“Contribuir para que as equipas de investigação 
(desde os investigadores aos enfermeiros, técnicos 
de diagnóstico e terapêutica e coordenadores de es-
tudos) fiquem treinadas e devidamente informadas 
de todos os procedimentos e atuais exigências re-

lativas aos estudos e ensaios clínicos (todas as es-
pecialidade) de forma a que possam otimizar a sua 
performance e responder às necessidades dos pro-
motores, sejam estes académicos ou da indústria.”

A primeira edição do Curso foi, segundo Inês Zim-
barra Cabrita, “muito positiva”. A chief operations 
officer da CETERA destaca a heterogeneidade dos 
10 participantes, “desde médicos cardiologistas a 
internos de especialidade, enfermeiros, cardiopneu-
mologistas e coordenadores de estudo”. Tendo 
em conta que o Curso pretendia abranger um 
diversificado grupo de profissionais, “o objetivo foi 
claramente conseguido”.

A iniciativa visa “capacitar e dar às equipas de 
investigação um maior conhecimento e treino, 
de forma a otimizar a performance dos centros 
portugueses e responder com eficácia e qualidade 
às necessidades e exigências atuais inerentes à 
investigação clínica”.

Inês Zimbarra Cabrita explica que a ideia de 
avançar com este projeto surgiu da necessidade 

que têm vindo a sentir ao longo das várias colabo-
rações, no decorrer dos últimos anos, com equipas 
de investigação portuguesas, “de forma a poderem 
melhorar não apenas a comunicação e compreen-
são entre as partes, bem como sua prestação em 
termos do que é exigido em investigação”.

Esclarece que não se pretende apenas capaci-
tar os participantes “para que apliquem as boas 
práticas clínicas no seu dia-a-dia e no contexto da 
investigação, mas também dar-lhes noções sobre 
a parte regulamentar e de set up inicial, ou seja, 
daquilo que está por trás dos ensaios clínicos, no-
meadamente, as diversas entidades: promotores, 
entidades regulamentares, CRO, etc.”. 

E sublinha: “Esta é uma responsabilidade par-
tilhada e as equipas de investigação são um ele-
mento fundamental em todo este processo.”

“Atuar consoante as situações”

Francisca Patuleia Figueiras, igualmente co-
diretora do Curso, ocupando atualmente o cargo 
de scientific affairs manager na CETERA, foi an-

“Clinical research: What is all about?”
a associação de investigação e desenvolvimento da Faculdade de medi-
cina, em lisboa, acolheu, em maio, a 1.ª edição do curso: “clinical rese-
arch: What is all about? – a focused training for the busy investigators and 
study team”. para inês Zimbarra cabrita, sua codiretora, não há qualquer 
dúvida de que se trata de “uma iniciativa inovadora e muito importante 
para o contributo da investigação em portugal”.

aidFm-cetera promove curso com “modelo de atuaÇÃo pioneiro”

inês Zimbarra Cabrita, Dulce Brito e francisca figueiras
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teriormente investigadora e coordenadora de es-
tudo em ensaios clínicos, tal como Inês Zimbar-
ra Cabrita, considerando que essa experiência é 
particularmente relevante.

Na sua opinião, contribui para ter a perce-
ção, nomeadamente, de que, “muitas vezes, a 
não resposta ou o elevado tempo que demoram 
enviar, por exemplo, determinado documen-
to do centro ou da equipa, relaciona-se com o 
facto de não estarem informados acerca da sua 
relevância e exigência regulamentar para que o 
estudo clínico decorra sem problemas no cen-
tro”.

Desta forma, acrescenta, “com a nossa ex-
periência prévia enquanto investigadoras e 
coor denadoras de estudo, e agora com o nos-
so know how como CRO, tentámos agrupar o 
que consideramos os temas-chave em casos 
muito práticos, explicando como devem atuar 
consoante as situações e compreender os pedidos 
que lhes são feitos”, afirma.

E continua: “Acreditamos que da próxima 
vez que lhes for solicitado um documento ou 

exigida uma ação (envio de Curriculum vi-
tae assinado e datado, ou um pedido de reso-
lução de queries, por exemplo), as equipas vão 
saber por que razão o promotor ou CRO o está 
a exigir daquela forma, naquele formato e com 
aquele timing”.

Apesar de considerar que este é um Curso 

“bastante intenso”, está convicta de que todos os 
participantes na 1.ª edição “absorveram o conhe-
cimento base que lhes queríamos transmitir”.

Para além de uma 2.ª edição que tem lugar 
em outubro, estão já planeadas outras três para 
2018, em 19 e 20 de março, 4 e 5 de junho e 15 e 
16 de outubro. 

“Clinical research: What is all about?”
aidFm-cetera promove curso com “modelo de atuaÇÃo pioneiro”

capacidade para desenvolver estudos da iniciativa do investigador

as duas codiretoras do curso tiveram ainda como objetivo “falar abertamente” das dife-
renças e das principais características de um estudo académico e de um estudo promovido 
pela indústria e “fazer ver que as equipas de investigação portuguesas têm capacidade para 
desenvolver e implementar os seus próprios projetos de investigação, os estudos denomina-
dos como estudos da iniciativa do investigador”.

o curso, que contempla a atribuição de um certificado após realização de exame final, 
é falado em Português por um painel diferenciado de oradores. Porém, o seu material foi 
escrito em inglês, para que os formandos se familiarizem “com os termos utilizados in-
ternacionalmente no âmbito da investigação clínica”. Fausto Pinto, diretor da FMuL, inte-
gra a comissão científica do projeto, assim como dulce Brito, catarina sousa e cristina 
valente.
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Como diz o velho provérbio português, “É de 
manhã que se começa o dia”. O dos profissionais 
do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do Hospi-
tal de Santa Maria tem início bem cedo. Às 8 ho-
ras em ponto, os cirurgiões cardiotorácicos des-
te espaço estão já todos reunidos e prontos para, 
em grupo, “passarem visita”, isto é, verem todos 
os doentes internados.

Nos Cuidados Intensivos, avaliam e decidem 
quais os doentes que podem ir para a enferma-

ria e, neste espaço, quem pode ter alta. De segui-
da, passam todas as ocorrências da tarde e noite 
anteriores, sejam elas do seu hospital, do Serviço 
de Urgência ou de outra instituição que os tenha 
contactado. “Isto dá-nos uma ideia do movimen-
to operatório que conseguimos fazer. Temos uma 
luta diária para ter vaga nos Cuidados Intensivos 
e acomodar o movimento operatório”, explica 
Ângelo Nobre, diretor do Serviço.  

A maioria dos cirurgiões vai depois, em pe-

serviÇo de cirurgia cardiotorácica do cHln-Hsm

entre muito trabalho, mas também 
bom ambiente e disposição, os 
profissionais do serviço de cirur-
gia cardiotorácica do cHln têm, 
atualmente, como desafio, con-
seguir fazer face ao grande movi-
mento operatório, não descurando 
nunca a qualidade dos cuidados 
aos doentes. 

a luta diária para conseguir acomo dar o movimento operatório  
nos Cuidados intensivos e na enfer maria
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quenos grupos, tomar o pequeno-almoço, para 
posteriormente cada um deles iniciar as suas ati-
vidades na enfermaria, no bloco operatório ou 
noutro serviço do hospital que necessite de algu-
ma intervenção ou opinião destes especialistas. 

No seu gabinete, um espaço pequeno, mas aco-
lhedor, com bastante luz natural e muitas memó-
rias – entre fotografias “de tempos”, diplomas e 
outras recordações –, Ângelo Nobre recebeu e con-
versou com a equipa da Just News, falando do Ser-

viço que dirige, do seu dia-a-dia e da enorme pai-
xão que sempre teve pela Cirurgia Cardiotorácica.

“O ambiente é bom. Os vários grupos profis-
sionais dão-se bem. Aliás, essa é uma das mi-
nhas maiores tarefas, que todos contribuam em 
conjunto para tratar melhor os doentes”, indica. 
E continua: “Obviamente, há sempre diferentes 

opiniões, mas o importante é que todos nos res-
peitemos mutuamente e que cada um saiba exa-
tamente qual a sua tarefa e a faça bem, em prol 
dos doentes e da instituição.” 

Este polo do Serviço de Cirurgia Cardiotoráci-
ca, situado no piso 8 do Hospital de Santa Maria, 
é constituído por um Bloco Operatório com duas 
salas, duas unidades de Cuidados Intensivos, com 
sete e seis camas, e uma enfermaria com 19 camas.

“Somos, em número de camas, o Serviço mais 
pequeno do país. Isso confere-nos a maior taxa de 
doentes saídos por cama, o que significa que conse-
guimos rentabilizar bem o espaço”, afirma o diretor. 

Desafio: operar todos os doentes 
em 60 dias

Enquanto nas diferentes zonas do Serviço os 
restantes profissionais davam assistência aos  
doentes, entre pensos, análises, administração 

de medicação, consultas pré-operatórias e pre-
paração para o bloco, entre outras atividades, 
Ângelo Nobre explica que, normalmente, o doen-
te lhes é encaminhado por um cardiologista, que 
o refere como tendo possível indicação cirúrgica. 

a luta diária para conseguir acomo dar o movimento operatório  
nos Cuidados intensivos e na enfer maria

Ficha técnica:
Recursos humanos
Médicos especialistas em Cirurgia  
Cardiotorácica: 9
Médicos internos: 7
Técnicos de Cardiopneumologia: 3
Técnicos de circulação extracorporal: 2
Enfermeiros: 57

Atividade em 2016
Dontes saídos: 1146
Cirurgia programada
   - Convencional: 880
   - Ambulatório: 88
Cirurgia urgente: 304
Consultas
   - Primeiras: 1152
   - Subsequentes: 1815
Camas: 31

(Continua na pág. 20)
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É avaliado em consulta externa, entrando 
em lista de espera para cirurgia nas diferentes 
prioridades – muito prioritário, prioritário ou nor-
mal. Quando chamado, o doente faz os exames ne-
cessários, é observado pelo cirurgião e pelo anes-
tesista e no próprio dia ou no seguinte é operado. 
Após a cirurgia, o doente fica internado nos Cuida-
dos Intensivos, passando depois para a enfermaria.

Quando questionado acerca do tempo médio de 
espera para cirurgia, Ângelo Nobre responde ser de 
cerca de 60 dias, o que significa que “uns doentes 
esperam menos, outros um pouco mais”. E acres-
centa que a ACSS tem uma diretiva que indica que 
todos os doentes têm de ser operados em 60 dias. 

“Este é um dos nossos grandes desafios: cumprir 
estes 60 dias, mantendo a qualidade de prestação 
de cuidados de saúde e, ao mesmo tempo, conseguir 
que o Serviço funcione 24 horas/dia sempre com 
apoio. Os recursos humanos são restritos”, observa.

E, falando dos profissionais do espaço, neste 
caso em concreto dos cirurgiões, refere que têm o 
“compromisso de trabalhar o que for necessário”, 
para poderem ir ficando com aqueles que termi-
nam o internato e que consideram ser uma mais-
-valia para o Serviço. 

Outra das dificuldades que o Serviço enfrenta 
prende-se com a formação dos internos que, com 
as novas diretivas, se tornou complicada. “Era 
fantástico, mas agora os novos cirurgiões perma-
necem muito menos tempo no Serviço. Fazen-
do uma urgência por semana, trabalham só três 
dias. É muito difícil, esta especialidade requer 
muitas horas de bloco e de trabalho”, explica. 

Contudo, o problema da falta de recursos huma-
nos verifica-se também com outros profissionais: 
“Não temos enfermeiros nem auxiliares para man-
ter todas as camas e os blocos operatórios em funcio-
namento. E no caso dos anestesistas é mais uma di-
ficuldade. Esperemos que, com esta obrigatoriedade 
de operar em 60 dias, estes problemas se resolvam.” 

Cirurgia Cardiotorácica: 
área altamente diferenciada

Pela forma como Ângelo Nobre fala da espe-
cialidade que escolheu, não há como duvidar que 
seguiu a profissão que mais o fascina. “Ser cirur-
gião cardiotorácico é o meu grande sonho. Às ve-
zes, brinco com os doentes e digo-lhes que sou a 
única pessoa que alguma vez vai ter o seu coração 
nas mãos e é literalmente verdade!”, diz.

E continua a falar com paixão: “Esta é uma espe-
cialidade altamente diferenciada, que requer muito 
de nós em todos os aspetos. Não só em formação téc-

cristina Fonseca colabora com o servi-
ço de cirurgia cardiotorácica desde 2001 e 
descreve os seus dias como “completos e 
atarefados”. Mas diz-se satisfeita com toda 
esta agitação diária. 

“É um dia em cheio, temos de gerir as 
consultas, os internamentos, chamar os 
doen tes, secretariar o diretor e dar apoio 
aos médicos, mas assim passa mais depres-
sa”, descreve.

o seu dia de trabalho tem início às 8h00 
e termina por volta das 16h00. “É um bom 
horário, não me posso queixar”. Lamenta 
apenas o facto de serem só quatro admi-
nistrativas, duas no internamento e outras 
duas nas consultas/secretariado. se pu-
desse, acabava com o papel. informatizava 
tudo. 

Quanto ao ambiente que se vive neste es-
paço, cristina Fonseca considera ser bom 
tanto com os médicos como com os restan-
tes profissionais e doentes.

Mesmo estando no serviço há cerca de 
16 anos, nunca assistiu a uma cirurgia. 
“Já tive curiosidade, mas tenho algum re-
ceio”, reconhece. talvez um dia ganhe co-
ragem. 

cristina Fonseca, administrativa:

“os dias de trabalho são muito aterefados”

1

o Percurso do doente começa com uma 
consulta médica e outra de enFermagem (1). 
Perto da hora da intervenção, o doente toma 
banho (2) e Fica no quarto (3), até ser levado 
Para o bloco oPeratório (4)...

(Continuação da pág. 19)
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nica, mas também enquanto homens. Ser médico e 
cirurgião implica ser um ser humano capaz, honesto, 
prestável e disponível. É um privilégio poder tratar 
os corações das pessoas e fazê-lo bem, assim como 
dirigir a fantástica equipa que tenho neste Serviço.”

Tirando o lado burocrático da Direção do Ser-
viço, grande parte da atividade de Ângelo Nobre 
é passada dentro do Bloco Operatório. Contudo, 
o cirurgião parece não se importar, pelo contrá-
rio. “Nem dou pela horas passarem”, reconhece.

O Bloco Operatório é um espaço de convergên-
cia de cinco grupos profissionais: os cirurgiões, os 
anestesistas, os enfermeiros, os perfusionistas e os 
assistentes operacionais. Só com “toda a gente” é 
possível operar. É necessário coordenar todos os 
grupos e articulá-los para que as intervenções se-
jam feitas com sucesso. Normalmente, estes pro-
fissionais fazem cerca de cinco cirurgias dia. 

Para o futuro, em termos pessoais, Ângelo No-
bre tem o “projeto” de conseguir ter mais tempo 
para si, algo que “vem sendo cada vez mais escas-
so”. Do ponto de vista profissional, pretende in-
troduzir inovação no Serviço, que tem sido uma 
das suas maiores preocupações; melhorar conti-
nuamente a qualidade da prestação de cuidados 
de saúde aos doentes; e dar projeção ao Serviço, 
que também tem vindo a conseguir.

Falando do seu trabalho com muito cari-
nho, Filipe Pereira explica que os cardiopneu-
mologistas “sustêm a vida” do doente com 
um conjunto de equipamentos, tendo, quan-
do algo não corre bem, de ter muita destre-
za mental para resolver a situação de forma 
eficaz e tão rápido quanto possível. 

“talvez a capacidade constante de im-
proviso, de analisar tudo rapidamente e de 
atuar para resolver os problemas seja das 
melhores características de um perfusionis-
ta”, afirma, parafraseando um colega norte-
-americano já falecido: “eu sou perfusionis-
ta, resolvo problemas que o resto da equipa 
nem sequer sabe que existem.”

Questionámo-lo acerca do perfil de um 
técnico perfusionista. Filipe Pereira disse não 
saber circunscrevê-las ao certo, mas foi fa-
lando de algumas particularidades que lhe 
parecem ser essenciais: “É preciso ser uma 
pessoa com disponibilidade, porque somos 
chamados, a qualquer hora do dia e da noi-
te; com vontade de aprender; que saiba lidar 
com as situações de stress; e que aceite que, 
muitas vezes, a derrota esta mesmo ao nos-
so lado e não podemos alterar o resultado.”

Filipe Pereira está no serviço desde o dia 
18 de junho de 1999, há 18 anos, e afirma-
-se satisfeito e realizado, não só com a sua 
função, mas também com o espaço e equi-
pa em que está integrado. tal como explica, 

os técnicos cardiopneumologistas desempe-
nham funções dentro e fora do Bloco. No en-
tanto, do que mais gosta, “sem sombra de 
dúvida”, é de estar na sala, “naquelas cirur-
gias complexas”, que o desafiam e o “obri-
gam a pensar um pouco mais”. 

“a parte da logística, a mais burocráti-
ca, também tem de ser feita, mas tenho um 
gosto muito especial por ver os doentes en-
trar na sala com uma patologia e nós conse-
guirmos tratá-los. saímos com a noção de 
que fizemos um bom trabalho, que vai ter 
proveito e ser visível passado algum tempo”, 
afirma.

Filipe pereira, cardiopneumologista:

“do que mais gosto é de estar no Bloco  
em cirurgias complexas”

2 4

3

(Continua na pág. 22)
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“Um grande projeto, que não é só meu, mas do 
CHLN, é construir um grande Departamento de 
Coração e Vasos. Acredito que em breve vamos ter 
tudo aprovado e dar seguimento a esse grande pro-
jeto de integração dos três serviços, tanto de forma 
física como de interação de trabalho”, conclui. 

Hugo Ferreira fala do seu internato  
em cirurgia cardíaca

Hugo Ferreira é interno do 5.º ano de Ci-
rurgia Cardíaca e está no Serviço desde o iní-
cio desta sua grande aventura, 2013. Enquan-
to criança, nunca quis ser médico e nem sabe 
bem a razão por que tomou tal opção. Acredi-
ta ter sido pelo facto de algumas pessoas que 
lhe são próximas terem sido tratadas por bons 
médicos, que fizeram a diferença nas suas vi-
das. Percebeu que esta é uma “profissão nobre” 
e decidiu segui-la. 

“A especialidade é difícil e exigente, tanto em 
termos de carga horária e de trabalho como do 
ponto de vista físico, emocional e psicológico. Po-

rém, traz-nos muitas recompensas no que respei-
ta ao nosso crescimento”, afirma. 

Segundo conta, esta experiência tem-lo fei-
to evoluir enquanto homem e ser humano, tendo 
passado a ter outra visão da vida e mais respeito 
por aspetos que, anteriormente, não lhe pareciam 

até há pouco mais de ano e meio, o servi-
ço de cirurgia cardiotorácica tinha apoio do 
serviço social apenas “à chamada”, ou seja, 
sempre que identificassem uma situação 
que carecesse de intervenção social. essa re-
alidade mudou e desde março de 2016 que o 
serviço conta com a presença diária e a tem-
po integral da assistente social susana reis. 

esta mudança surge da necessidade iden-
tificada pela direção do serviço social, face 
ao crescente número de referenciações pe-
los diversos elementos da equipa clínica e 
da própria dinâmica assistencial deste ser-
viço – grande rotatividade de doentes, com 
internamentos curtos. “Na altura, a equipa 
corroborou e reforçou a importância de ter a 
colaboração de um assistente social a tem-
po inteiro no serviço. estando cá há quase 
dois anos, venho validar e constatar essa 
necessidade”, afirma susana reis. 

e continua: “sinto que há um respeito e 
uma grande valorização do trabalho que de-
sempenho e isso é muito gratificante, na me-
dida em que apenas o trabalho em equipa 
multidisciplinar permite uma intervenção in-

susana reis, assistente social:

“sinto respeito e valorizaçã o pelo meu trabalho no serviço”

com apenas 24 anos, a enfermeira Jés-
sica sousa trabalha no cHLN desde 2014. 
esteve inicialmente no serviço de oncolo-
gia Pneumológica, no Hospital Pulido valen-
te, tendo passado depois para o serviço de 
cirurgia cardiotorácica. aquando da nossa 

visita, a jovem enfermeira estava neste es-
paço há pouco mais de um mês. “estou a 
gostar do trabalho. Neste serviço, vemos os 
doentes recuperar e notamos muitas dife-
renças. É muito gratificante”, afirma.

definindo o seu dia de trabalho como 
“uma agitação”, Jéssica sousa, que se en-
contrava, na altura, a trabalhar na enfermaria 
do serviço, conta que o seu dia se divide en-
tre preparar e administrar a medicação, ver 
a glicemia e os sinais vitais que possa consi-
derar pertinentes, prestar cuidados de higie-
ne, ou fazer pensos aos doentes internados e 
aos que já tiveram alta, mas que, se necessá-
rio, se deslocam ao serviço para tal. e ainda 
colher sangue e ouvir a história dos doentes 
que vêm do exterior, mas que vão ficar inter-
nados para serem operados, acompanhar os 
doentes ao bloco, entre outros aspetos. 

apesar de estar há muito pouco tempo no 
serviço, Jéssica sousa está a gostar: “o am-
biente entre colegas parece é calmo e tran-
quilo e há um espírito de entreajuda.”

Jéssica sousa, enFermeira:

“neste serviço vemos os doentes recuperar. 
é muito gratificante”

5
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ser de tanto valor. “Aqui cresce-se muito e com 
bastante rapidez, porque temos muitas e grandes 
responsabilidades. Obviamente, os mais velhos 
estão sempre presentes e vigiam o que fazemos, 
mas dão-nos logo a possibilidade de estarmos no 
centro da ação. Somos autónomos desde muito 
cedo e isso amadurece-nos”, descreve. 

Além disso, o facto de, por vezes, ter de dar 
notícias trágicas faz, também, com que veja 
a vida de outra forma. “Passei a dar mais va-
lor a tudo, por exemplo, quando chego a casa, 
à família… isto tem impacto em nós, enquanto  
pessoas”, acrescenta. 

Falando da especialidade que escolheu e do 
internato propriamente dito, Hugo Ferreira diz 
ser ainda mais exigente do que poderia imaginar 
enquanto aluno de Medicina, sobretudo em ter-
mos de carga horária. E afirma que, se do ponto 
de vista teórico está bastante agradado, no que 
respeita ao prático, gostaria de estar a aprender 
mais. 

“Muitas vezes os doentes têm muitas patolo-
gias e maiores riscos associados e com o apareci-

dividualizada e assente na humanização dos 
cuidados.” 

tal como explica, os doentes são sinaliza-
dos por variados elementos da equipa – mé-
dicos e enfermeiros, entre outros –, desde o 
momento da consulta pré-operatória ao dia 
de internamento, já com cirurgia agendada e 
de acordo com indicadores críticos definidos, 
nomeadamente: se é uma pessoa isolada, sem 
suporte familiar ou comunitário; se reside com 
um familiar dependente ou profissionalmente 
ativo; se o doente apresentava previamente in-
capacidade motora/cognitiva e de que tipo; e a 
não adesão ou o incumprimento à terapêutica.

Logo após a sinalização, susana reis reco-
lhe todos os elementos necessários para proce-
der à elaboração do diagnóstico social e define 
o plano mais adequado. “esta sinalização pre-
coce permite a garantia da continuidade dos 
cuidados no pós-alta hospitalar. Por outro lado, 
esta intervenção possibilita, ainda, a coincidên-
cia entre a alta clínica e social, tão relevante em 
meio hospitalar”, afirma a assistente social. 

e continua: “tento sempre que as altas se-
jam coincidentes, porque a rotatividade é gran-

de. Porém, se tal não for possível, o doente 
aguarda a resposta social em internamento, 
obviamente, em articulação e respetiva receti-

vidade por toda a equipa multidisciplinar. aci-
ma de tudo, há que garantir o bem-estar e a 
segurança do doente.”

segundo recorda, não foi fácil, no início da sua 
carreira, habituar-se à realidade hospitalar: “No 

primeiro ano, a adaptação foi pesada. Lidei com 
situações difíceis e dei por mim a pensar que te-
ria de encontrar uma estratégia que me permitis-
se colocar no lugar do outro, ou seja, conseguir 
estar e intervir junto do doente e dos familiares 
envolvidos, porém, com o distanciamento neces-
sário para que esta realidade não interferisse na 
minha intervenção. Não é fácil lidar com a doen-
ça e com a fragilidade da pessoa.”

e prossegue: “Houve um choque, mas con-
segui. Não fiquei indiferente, nem distante, 
apenas criei defesas, que me permitiram cres-
cer enquanto pessoa e profissional.”

a mudança para o serviço de cirurgia car-
diotorácica foi um estímulo e mote de encora-
jamento para susana reis. “sempre gostei de 
desafios e, ao longo destes quase 10 anos de 
prática de intervenção social na área da saú-
de, o processo evolutivo e adaptativo é constan-
te. saliento que aqui, neste serviço, apesar da 
própria dinâmica assistencial, como já referido 
anteriormente, o meu trabalho é respeitado e 
visto como uma mais-valia. existe uma sinergia 
na abordagem ao doente, assente numa pers-
petiva biopsicossocial.”

susana reis, assistente social:

“sinto respeito e valorizaçã o pelo meu trabalho no serviço”

...no bloco, o doente 
é anestesiado (5) 
e desinFetado (6), 
antes do início  
da cirurgia (7)...

7

(Continua na pág. 24)



24 Coração e Vasos | setembro 2017

mento de novas técnicas cirúrgicas há menos es-
paço para os internos aprenderem. Gostava que 
me dessem mais oportunidades”, refere.

Estar no Bloco é, para si, “um momento sa-
grado”: “A partir da altura em que entro na sala, 
deixo tudo lá fora e limito-me a fazer só aquilo 
de que realmente gosto: operar, ajudar em cirur-
gias, tratar o doente.”

O interno descreve o ambiente que se vive 
dentro do Serviço como “bom e competitivo, mas 
saudável”. E acrescenta: “Há uma série de pro-
blemas comuns a outros serviços e que advêm, 
provavelmente, da falta de recursos para a saúde, 
que acaba por se refletir na forma como as equi-
pas trabalham entre si.”

Questionado quanto ao futuro, o interno de 31 
anos responde que, “apesar de todas as dificul-
dades”, tem muito “carinho” pelos colegas e von-
tade de ficar quando terminar o internato. Além 
disso, o Serviço tem, no seu entender, um projeto 
muito aliciante em termos de desenvolvimento. 

Por outro lado, é do Norte do país, Santo Tirso, 
e a sua família acaba por chamá-lo noutra direção. 
“Vai ser uma decisão tomada de acordo com as cir-
cunstâncias que se conjugarem na altura”, conclui.

curiosamente, grande parte da vida de 
Leo nor correia, enfermeira do Bloco e res-
ponsável pela coordenação de material e de 
recursos do mesmo, foi passada no Hospital 
de santa Maria. a sua mãe era enfermeira 
nesta instituição hospitalar e durante a infân-
cia esta nossa entrevistada percorreu muitas 
vezes aqueles corredores. tal como agora! 

“a minha mãe era uma mulher muito apai-
xonada pela enfermagem. Na altura, o hos-
pital tinha creche para os filhos dos funcio-
nários e este espaço foi a minha escola e o 
meu infantário. É um pouco a minha segunda 
casa”, conta. 

e acrescenta, falando da área profissional 
à qual se dedicou: “É um fascínio muito gran-
de, que pode ter tido alguma influência da 
minha mãe. Não me vejo a fazer mais nada.”

terminou o curso em 1979 e começou a tra-
balhar em Bloco operatório em 1981, no Hos-
pital de santa cruz. até à data, sempre sonhara 
trabalhar em enfermaria, mas a vida dá voltas 
e teve de enveredar por esta vertente. “escolhi 

Bloco pensando que, assim que houvesse outra 
vaga, me mudava. Foi paixão”, recorda. 

Falando com gosto do serviço de cirur-
gia cardiotorácica, onde está desde 1987, e 
das funções que exerce, Leonor correia conta 
que o trabalho é muito sobrecarregado e que 

o ritmo é grande. Precisavam de mais gente. 
“somos 10 enfermeiras de Bloco. os doentes 
começam a entrar às 8h em ambas as salas. 
Numa delas as cirurgias terminam, normal-
mente, por volta das 21h00, na outra cerca 
das 17h00. além disso, temos a escala de 
prevenção, das 21h00 às 8h00, e que aos fins 
de semana é de 24 horas. É difícil”, admite. 

segundo explica, são necessários 
três enfermeiros por cirurgia, cada um 
na sua função – circulação, anestesia e 
instrumentação –, sendo que, neste tipo de 
cirurgias, são todas elas “imprescindíveis”, 
não sendo possível abdicar de alguma. 

compensa o ambiente entre profissionais 
que, segundo a enfermeira, é “muito bom”. 
“somos um grupo muito homogéneo, que se 
dá muito bem, o que ajuda imenso no que 
respeita à questão das relações pessoais e 
de possíveis conflitos. o trabalho em Bloco 
operatório é muito fechado e se o ambiente 
não fosse bom o stress era maior e o burnout 
elevado”, observa.

leonor correia, enFermeira do Bloco:

“a enfermagem é um fascínio grande. não me vejo a fazer mais nada”

...no Final (8), o doente é colocado na  
cama (9) e levado Para os cuidados 
intensivos (10).
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o eco-doppler na avaliação de a cessos vasculares para hemodiálise

A doença renal crónica (DRC) tem eleva-
da prevalência e morbimortalidade, es-
timando-se que em Portugal existam 

atual mente cerca de 800 mil doentes com DRC 
e que cerca de 11 mil sejam dependentes de di-
álise. Os doentes em hemodiálise (HD) necessi-
tam de um acesso vascular – fístula arterioveno-
sa (FAV) ou cateter venoso central – que permita 
a conexão da sua circulação sanguínea ao circui-
to externo de diálise, sendo considerado o acesso 
vascular ideal, o que permite fornecer um débi-
to adequado, baixo índice de complicações e que 
seja facilmente construído e duradouro.(1-3)

As FAV apresentam taxa de falência precoce 
estimada em cerca de 10-27% e tendo aumenta-
do, pois, tal como todas as doenças crónicas, a 
DRC tem aumentado a sua prevalência, sendo 
acompanhada pelo aumento também da preva-
lência de situações clínicas que condicionam o 
seu aparecimento e agravamento e que poderão 
ter impacto no sucesso do acesso vascular (como 
o caso da diabetes mellitus, neoplasias, doenças 
autoimunes ou a presença de acessos vasculares 
prévios). 

Neste contexto, o eco-dop-
pler é fundamental na avalia-
ção pré-operatória, permitindo 
a caracterização morfológica e 
funcional do capital vascular, 
sendo capaz de definir a estra-
tégia cirúrgica, aumentando o 
número de FAV autólogas e di-
minuindo a taxa de complica-
ções e de falência.(8-15)

O mapeamento vascular 
deve ser realizado em todos os 
doentes propostos para a cons-
trução de acesso vascular e em 
que haja dúvida sobre o capi-
tal vascular, já que a qualidade 
e o calibre dos vasos sanguíne-

os são fatores determinantes para a maturação 
da FAV. A ordem de localização preferencial do 
novo acesso vascular é controversa, mas comum-
mente é escolhida a localização mais distal e no 
braço não-dominante.2,10 

O mapeamento por eco-doppler das estru-
turas arteriais deve incluir a identificação de 
estenoses e oclusões, variações anatómicas, es-
pessamento da parede, diâmetros internos das 
artérias radial e umeral, curvas espetrais dos 
fluxos e avaliação da resposta hiperémica. No 
mapeamento venoso devem ser avaliados os 
diâmetros, permeabilidade, profundidade e 
continuidade das veias cefálica e basílica, bem 
como a permeabilidade do sistema venoso pro-
fundo.(1,9)

sónia ribeiro
CarDiopneumoLogista Do LaBoratório VasCuLar Do serViço 
De Cirurgia VasCuLar Do CHLn-Hsm

tânia raFael
CarDiopneumoLogista Do LaBoratório VasCuLar Do serViço 
De Cirurgia VasCuLar Do CHLn-Hsm

o eco-doppler é fundamental 
na avaliação pré-operatória, 
permitindo a caracterização 
morfológica e funcional do 
capital vascular, sendo capaz  
de definir a estratégia cirúrgica.

colaBoraÇÃo contínua entre a cirurgia vascular e a neF rologia
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A eficácia da terapêutica dia-
lítica depende da maturação ou 
do bom funcionamento da FAV, 
sendo cruciais o débito e seg-
mento puncionável adequados. 
O eco-doppler permite também, 
com bastante fiabilidade, a me-
dição do débito da FAV, consi-
derando-se adequado quando 
superior a 600 ml/min.(7-16)

Após a construção do acesso, 
este pode não funcionar corre-
tamente. Embora a observação 
objetiva do doente possa, em 
muitos casos, indiciar a causa, 
o eco-doppler permite avaliar o 
tipo de complicação com grande 
detalhe e auxiliar na estratégia 
da sua correção.(2-16)

O desenvolvimento de estenoses é a causa 
mais frequente de disfunção das FAV. Comparan-
do com o método gold standard (angiografia), o 
eco-doppler é considerado um método de eleva-
da acuidade na deteção de estenoses significati-
vas, apresentando nas FAV com veias autólogas 
acuidade de 81%, sensibilidade de 79% e especi-
ficidade de 84% e nas FAV com enxerto acuida-
de de 86%, sensibilidade de 92% e especificidade 
de 84%.(16) Outras complicações de FAV identifi-
cáveis por eco-doppler são a oclusão/trombose, 
aneurismas e falsos aneurismas, infeções/cole-
ções em redor das FAV, colaterais que desviam o 
fluxo da FAV e a síndrome de roubo arterial.(7-16)

Experiência do Laboratório Vascular  
do Serviço de Cirurgia Vascular  
do CHLN-HSM

O Laboratório Vascular funciona em colabo-
ração direta com os elementos da Cirurgia Vas-
cular e da Nefrologia que efetuam a Consulta de 

Acessos Vasculares para HD e que constroem e 
monitorizam os acessos vasculares. 

Como exemplo da sua atividade assistencial, 
em 2016, o Laboratório Vascular realizou 123 eco-
-doppler para estudo de acessos vasculares para 
HD, correspondendo a 184 membros superiores 
estudados, sendo a maioria dos doentes do sexo 
masculino (58%) e com idade média de 68±19 
anos. Dos 38 eco-dopplers efetuados para estudo 
da maturação ou disfunção/complicação de FAV, 
foi identificada patologia em 71% dos casos.

De referir ainda que, em 2016, foram construí-
dos um total de 203 acessos vasculares no Serviço 
de Cirurgia Vascular do CHLN-HSM, pelo que o to-
tal de 123 exames de eco-doppler realizados neste 
contexto demonstra o contributo considerável do 
Laboratório Vascular na avaliação destes doentes.
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em 2016, foram construídos um total 
de 203 acessos vasculares no serviço 
de cirurgia vascular do cHLN-HsM, 
pelo que o total de 123 exames de 
eco-doppler realizados neste contexto 
demonstra o contributo considerável 
do Laboratório vascular na avaliação 
destes doentes.
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intervenção coronária  
percutânea primária
– uma reflexão de enfermagem

A doença cardiovascular é uma das princi-
pais causas de morte na população por-
tuguesa, apesar do decréscimo verifica-

do ao longo dos anos. Pela importância de definir 
estratégias de atuação e adequação das mesmas, 
são emitidas ou revistas, regularmente, linhas 
orientadoras que visam reduzir os índices de 
mortalidade e morbilidade. 

Nesse sentido, no ano de 2005, surge em 
Portugal o programa Via Verde Coronária, su-
portado por recomendações clínicas da Euro-
pean Society of Cardiology (ESC), procurando 
coordenar a estratégia nacional na resposta ao 
enfarte agudo do miocárdio com supradesnive-
lamento do segmento ST (EAMcSST). A Inter-
venção Coronária Percutânea Primária (ICPP) 
representa a estratégia de reperfusão preferen-
cial e é definida como a coronariografia de in-
tervenção emergente, no contexto de EAMcSST, 
sem tratamento fibrinolítico prévio, devendo ser 
realizada nos intervalos de tempo definidos pela 
ESC.

O Laboratório de Hemodinâmica do Centro 
Hospitalar de Lisboa Norte (CHLN) é identifica-
do na rede de referenciação da Via Verde Coroná-
ria como centro de resposta de nível 1, por deter 
capacidade de realização de ICPP 24h por dia, 7 
dias por semana, sendo um pilar na resposta ao 
EAMcSST. 

O horário de funcionamento habitual do La-
boratório é das 8h às 20h nos dias de semana, 
sendo o restante período assegurado em regime 
de prevenção, com tempos de resposta definidos, 
garantindo a execução dos procedimentos em 
tempo útil e consequente melhoria no prognós-
tico de saúde do utente. 

A classificação como centro de resposta pre-
ferencial depende de uma conjugação de fatores, 
no qual se inclui a existência de uma equipa mul-
tidisciplinar treinada nestes procedimentos.  
No CHLN, a equipa de prevenção é constituída 

por 1 cardiologista de intervenção, 1 enfermeiro e 
2 técnicos de Cardiopneumologia. 

Situações emergentes não têm hora definida, 
sendo fulcral atestar a aptidão permanente da 
sala de hemodinâmica e dos equipamentos, atra-
vés de verificações e preparações prévias ao pro-
cedimento. 

Quando o utente com EAMcSST chega ao La-
boratório, o elemento da equipa de enferma-
gem, assume um papel dinâmico, assegurando 
a anamnese em folha própria, onde constam da-
dos gerais, antecedentes pessoais, alergias, his-
tória clínica do evento atual e fármacos admi-
nistrados previamente. Concomitantemente, 
realiza a preparação técnica, que engloba o esta-
belecimento/verificação de acessos venosos pe-
riféricos, transferência para a marquesa cirúr-
gica e monitorização contínua de sinais vitais e 
ECG. 

Durante este processo, necessariamente tec-
nicista, o enfermeiro procura humanizar o mo-
mento através de uma comunicação eficaz e de 
encontro às necessidades e dignidade do utente, 
promovendo uma relação terapêutica. Os dados 
recolhidos, preparação e comunicação adequada 
são essenciais para a condução do procedimento, 
influenciando medidas terapêuticas e prevenção 
de complicações. 

No período intraprocedimento é necessário 
gerir vários fatores, como o domínio dos proce-
dimentos técnicos, controlo emocional do uten-
te, tomada de decisões de forma objetiva e ra-
cional e realização de ensinos. A situação clínica 
conduz frequentemente a instabilidade hemodi-
nâmica, podendo culminar em paragem cardior-
respiratória, pelo que é essencial o despiste pre-
coce e implementação de medidas terapêuticas 
adequadas. 

A perceção do ambiente hospitalar, cariz ur-
gente da intervenção e situação clínica, entre 
outros fatores, pode conduzir a uma maior fra-

gilidade emocional do utente e consequente di-
minuição da colaboração e/ou alteração de sinais 
vitais, sendo intervenção do enfermeiro a pre-
venção e minimização permanente dos fatores 
desencadeantes de ansiedade, reduzindo o seu 
impacto. 

Ao longo do procedimento e na finalização, 
o enfermeiro participa ativamente na vigilân-
cia e prevenção de fenómenos tromboembóli-
cos, de complicações vasculares e hemorrági-
cas. Todas as intervenções são reportadas em 
registos de enfermagem, que acompanham o 
processo do utente e constituem uma ferra-
menta importante na garantia da continuida-
de de cuidados.

Terminado o procedimento invasivo e todos 
os cuidados inerentes, assegura-se a transferên-
cia do utente, sendo necessário garantir que é 
realizada em segurança, com recurso a monitori-
zação contínua dos parâmetros vitais, bem como 
de equipamentos, materiais e fármacos de res-
posta a situações emergentes. Finalizada a trans-
ferência e a transmissão de todas as informações 
à nova equipa responsável pelos cuidados, inicia-
-se o processo de certificar que a sala de Hemo-
dinâmica esteja novamente apta para receber ou-
tro utente.

A equipa de enfermagem, detentora de co-
nhecimento científico e competências próprias, 
colabora ativamente no procedimento, através 
de atividades autónomas ou interdependentes, 
tendo como propósito a rápida estabilização/re-
solução do quadro clínico do utente, bem como 
a promoção de um ambiente seguro e tranquilo. 
A complexidade destes procedimentos requer 
constante atualização e dedicação da equipa na 
procura de cuidados com rigor, eficácia e exce-
lência.

ricardo leite
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equipa de enfermagem do 
Bloco operatório do serviço 
de Cirurgia Cardiotorácica

A equipa de enfermagem do Bloco Operató-
rio do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica 
do CHLN é, atualmente, constituída por 

11 elementos, estando um em integração na instru-
mentação e outro elemento no início da integração 
na equipa, visando adquirir competências nas três 
vertentes de atuação em Bloco Operatório.

De acordo com o preconizado pela AESOP - As-
sociação dos Enfermeiros das Salas de Operações 
Portugueses (2006), em cada sala de operações 
deverão estar presentes três enfermeiros: o enfer-
meiro de anestesia, o enfermeiro circulante e o en-
fermeiro instrumentista. Segundo esta Associação 
(2006, p.108), “qualquer das funções do enfer-
meiro do perioperatório é essencial, com idêntica 
importância na prestação de cuidados periopera-
tórios em que o todo completa, dá continuidade e 
otimiza os benefícios de uma enfermagem perio-
peratória centrada no doente e na qualidade”.

Deste modo, a equipa de enfermagem tem, 
em cada sala, a constituição descrita com a dis-
tribuição de papéis definida mediante uma esca-
la diária, em que todos os elementos estão aptos 
a desenvolver esses papéis. A missão desta equi-
pa desenvolve-se 365/366 dias por ano, tanto em 
horário de funcionamento programado do Bloco 
Operatório como em horário de prevenção, dan-
do resposta às urgências, e ainda em resposta ao 
programa de SIGIC definido para o Serviço.

O Bloco Operatório tem dois teatros de opera-
ções, designadamente Sala 1 e Sala 2, onde, de forma 
aleatória, são realizadas as cirurgias e distribuído o 
staff, dando cumprimento a um plano operatório 
diário com diagnósticos do foro cardíaco e torácico.

No cumprimento das práticas recomendadas 
pela AESOP e a nível institucional, a equipa prima 
pela excelência na qualidade dos cuidados presta-
dos, bem como pela satisfação e desenvolvimento 
profissional participando nos Projetos de Qualida-
de dos Cuidados de Enfermagem (PQCE) organi-
zacionais, de modo a promover a segurança dos 

cuidados, nomeadamente, dando continuidade 
à prevenção de úlceras de pressão, prevenção de 
quedas, identificação do doente, avaliação e con-
trolo da dor, no Projeto Cirurgia Segura e nas In-
feções Associadas aos Cuidados de Saúde (IACS).

Existem também PQCE internos desenvolvi-
dos pela equipa, nomeadamente, a entubação oro-
traqueal difícil, prevenção e controlo das IACS nos 
procedimentos em situações de urgência/emer-
gência e o plano de formação, que comporta as 
áreas relacionais e técnicas. Em fase de desenvol-
vimento está a introdução da Consulta de Enfer-
magem Pré-operatória e a consequente avaliação 
da satisfação dos doentes e dos profissionais.

No último triénio houve vários desenvolvimen-
tos técnicos introduzidos no âmbito da prática ci-
rúrgica, tanto na cirurgia cardíaca como na cirur-
gia torácica, e ainda na prática anestésica, o que 
levou a equipa a adquirir e desenvolver competên-
cias contribuindo para a visibilidade do Serviço, 
tanto a nível nacional como internacional.

Assim, no âmbito da Cirurgia Cardíaca, foram 
introduzidas as seguintes inovações técnicas:

• Cirurgia Mitral Minimamente Invasiva por 
minitoracotomia à direita, tendo-se deslocado a  
Sttugart, na Alemanha, uma equipa constituída por 
dois cirurgiões, uma anestesista e uma enfermeira, 
onde receberam o treino necessário e indispensável 
ao início da técnica no Bloco Operatório do Serviço;

 • Cirurgias por miniesternotomia - substitui-
ção de válvula aórtica, substituição de aorta ascen-
dente, operação de Bentall, que eram realizadas 
mediante abordagem por esternotomia mediana;

• Cirurgia de revascularização do miocárdio 
por minitoracotomia à esquerda;

• Cirurgia de reparação de aneurisma toracoa-
bdominal, com intervenção conjunta das equipas 
de cirurgiões da Cirurgia Vascular e da Cirurgia 
Cardíaca;

• Cirurgia de ablação de fibrilhação auricular 
por toracoscopia;

• “Rapid employment valve” – Intuity Per-
cival, que constituem cirurgias com tempo 
diminuí do de bloco operatório, quando compa-
rado com a cirurgia convencional;

As abordagens cirúrgicas referidas permitiram 
que o doente recuperasse mais rapidamente a sua 
autonomia, aumentando a sua capacidade de parti-
cipação na realização das atividades de vida diária.

No que diz respeito à Cirurgia Torácica, o de-
senvolvimento de técnicas menos invasivas e me-
nos debilitantes promoveram processos de recu-
peração mais rápidos, encurtando o número de 
dias de internamento, sendo a abordagem cirúr-
gica por porta única uma mais-valia na concreti-
zação desses processos.

Por outro lado, a abordagem anestésica tam-
bém acrescentou desafios à equipa de enferma-
gem, nomeadamente:

• Epidural torácica;
• Colocação de bloqueadores brônquios para 

exclusão pulmonar;
• Anestesia em aneurisma toracoabdominal - In-

vus, EEG, equipamento de infusão rápida de fluidos;
• Introdução de novos fármacos anestésicos, 

conforme protocolo da equipa de anestesiologia;
• Anestesia “awake” em cirurgias de lobecto-

mia por porta única;

A aquisição de competências técnicas inerentes 
à inovação introduzida constituiu um desafio lança-
do pela Direção do Serviço, a que a equipa de enfer-
magem soube responder, sendo o Bloco Operatório, 
atualmente, lugar de visita e aprendizagem de equi-
pas cirúrgicas internas e externas à instituição.

O compromisso da equipa de enfermagem 
para com os doentes, tanto no seu acolhimento 
como em todo o perioperatório, continua a ser o 
de prestar cuidados de excelência, de forma hu-
manizada e humanizante, garantindo a continui-
dade de cuidados.

maria ester de matos robalo ramos malcato
enf.ª espeCiaLista em enfermagem De reaBiLitação
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A tecnologia extracorporal, embora sendo 
uma área de intenso desenvolvimento e 
extrema importância, raramente têm o 

seu papel devidamente reconhecido quer publi-
camente, quer no próprio meio clínico.

Nos dois artigos anteriores, foi apresentada a 
história da tecnologia extracorporal, as compe-
tências dos perfusionistas, os equipamentos que 
operam e as técnicas utilizadas em cada situação. 
Este artigo final dará ênfase às perspetivas con-
temporâneas e futuras desta tecnologia.

A aplicação da tecnologia extracorporal não 
se circunscreve apenas à Cirurgia Cardíaca, sen-
do aplicada noutras valências, como na Cirurgia 
Vascular, na Cirurgia Oncológica ou na Trans-
plantação, devido ao facto de se poder controlar 
a perfusão e a oxigenação dos órgãos. 

Este controlo, porém, não é fisiologicamen-
te perfeito, razão também pela qual a esta téc-
nica está associado um risco acrescido de mor-
bilidade e mortalidade, nomeadamente por 
aumento da resposta inflamatória, aumento do 
risco de hemorragia, arritmias cardíacas, trom-
boembolismo microvascular e disfunção endo-
telial, com consequente depressão das funções 
orgânicas. É reconhecido que as técnicas extra-
corporais, em conjunto com as técnicas anes-
tésicas e cirúrgicas, têm um impacto deletério 
na função renal, pulmonar, cardíaca, hepática 
e cerebral.

Perante estes resultados subótimos, foram de-
senvolvidas guidelines para todas as disciplinas 
da equipa cirúrgica. Fugindo ao conceito cirúr-
gico tradicional, em que o resultado final da ci-
rurgia dependia da destreza do cirurgião, con-
temporaneamente, a atenção é direcionada a um 
desempenho interespecialidade direcionado a 
objetivos (goal-directed). Nessa linha de pensa-
mento, desenvolvem-se técnicas cirúrgicas cada 
vez mais mini-invasivas, exposição cirúrgica, téc-
nicas anestésicas que favoreçam o fast-trak, o 

controlo mais eficiente da hemostase e do grau 
de sedação.

O conceito goal-directed também tem expres-
são na tecnologia extracorporal, embora se tenha 
divulgado mais tardiamente que as congéneres 
cirúrgicas e anestésicas. O objetivo específico é 
oferecer ao doente uma perfusão tecidular o mais 
próxima possível da fisiológica, contemplando as 
necessidades metabólicas precisas em cada mo-
mento e diferenciadas a cada órgão.

Como tal, há necessidade de novos equipa-
mentos, que monitorizem novos parâmetros, de 
forma contínua. Á clássica abordagem da análise 
do pH, PO2 e PCO2, lacticemia em gasimetrias 
colhidas a cada 20 ou 30 minutos, junta-se agora 
a colheita e interpretação online dos resultados 
de novos parâmetros metabólicos mais sensíveis 
como a oximetria tecidular medida por infraver-
melhos (NIRS), a entrega de O2 (DO2), o consu-
mo de O2 (VO2), o ratio entre a entrega de O2 e 
a produção de CO2 (DO2/VCO2i) e a taxa de ex-
tração de O2 (O2ER). De igual forma, o próprio 
circuito de circulação extracor-
poral foi alvo de melhorias, ten-
do sido minimizadas as áreas 
de estase sanguínea e contacto 
com ar ou outras superfícies es-
tranhas e a própria bomba im-
pulsora foi substituída por um 
dispositivo distinto de funcio-
namento centrífugo não oclu-
sivo, de forma a minimizar a 
agressão aos elementos figura-
dos no sangue.

Desta forma, o conceito  
goal-directed envolve uma es-
tratégia que, bem aplicada, se 
inicia pré-operatoriamente, 
com a otimização do doente do 
ponto de vista multissistémico: 
regularização da função renal, 

correção da anemia, treino respiratório, suple-
mentação alimentar se necessária, e otimização 
da função cardíaca, entre outras estratégias, po-
dem provar ser fundamentais para se obterem 
resultados ideais. No espaço intraoperatório, as 
estratégias já descritas serão auxiliadas pela ex-
periência de cada membro da equipa e pela capa-
cidade de atuar rapidamente e de forma concisa, 
de forma a prevenir a deterioração da microcir-
culação e, consequentemente, da falência sisté-
mica. 

Num caso recente, foi apresentado um pa-
ciente com aneurisma da aorta toracoabdominal. 
Vários desafios foram apresentados à equipa: a 
duração prolongada do ato cirúrgico, o envolvi-
mento de vários órgãos, a necessidade de anti-
coagulação, a necessidade de suporte circulatório 
para um hemicorpo mantendo as funções cardio-
pulmonares preservadas, sem comprometer a 
perfusão de todo o corpo. Em suma, um doen-
te que beneficiária da abordagem goal-directed 
para maximizar o sucesso cirúrgico.

goal-directed – tecnologia extr acorporal:
o caminho para o futuro

FiliPe Pereira
téCniCo CarDiopneumoLogista, serViço De Cirurgia CarDiotoráCiCa

o objetivo específico é oferecer 
ao doente uma perfusão 
tecidular o mais próxima possível 
da fisiológica, contemplando 
as necessidades metabólicas 
precisas em cada momento e 
diferenciadas a cada órgão.
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Nesse contexto, houve necessidade de fazer 
mudanças na prática habitual e usar os equipa-
mentos mais diferenciados. À parte dos equipa-
mentos habituais, houve necessidade de utilizar 
um sistema de infusão rápida de soros, um sis-
tema de reaproveitamento sanguíneo e um novo 
tipo de dispositivo de assistência cardiopulmo-
nar mais simplificado, mas, no entanto, mais fi-
siológico. Devido a ser um equipamento novo, 
anteriormente, foi convidada a participação de 
outro centro hospitalar mais acostumado a este 
sistema, no sentido de prestar formação.

Este novo sistema inovador é composto por 
um circuito integralmente revestido de políme-
ro de heparina, não possui reservatório veno-
so e utiliza uma bomba centrífuga como meca-
nismo propulsor do sangue. Assim, pelo fato de 
minimizar o contacto do sangue com superfícies 
estranhas, não haver zonas de estase ou menor 
velocidade e não haver ação mecânica direta da 
bomba sobre os elementos figurados do sangue, é 
possível manter durante períodos consideráveis 
de tempo a circulação do sangue com níveis de 
anticoagulação mais reduzidos, assim como mi-
nimizar a hemodiluição e, consequentemente, os 
seus efeitos indesejáveis.

A utilização deste novo dispositivo, em con-
junto com todos os outros equipamentos e estra-
tégias utilizadas, traduziu-se num resultado final 
muito satisfatório e abre a perspetiva de esten-
der esta metodologia goal-directed a todas as ci-
rurgias, das mais simples às mais desafiantes e, 
consequentemente, poder oferecer alternativas 
cirúrgicas a doentes que antes não seriam candi-
datos devido ao risco cirúrgico.

Não de somenos importância será a neces-
sidade de se avaliar todos os resultados obtidos 
para se proceder ao controlo das ações tomadas, 
identificar novos desafios e formas de os ultra-
passar e construir uma base sólida de formação 
para o futuro.

goal-directed – tecnologia extr acorporal:
o caminho para o futuro

a aiDfm-Cetera irá atribuir, pela primeira vez, um prémio ao melhor artigo científico do ano. para 
esta candidatura, serão considerados artigos científicos publicados por investigadores portugueses, du-
rante o ano de 2017, em revistas indexadas na área cardiovascular. 

a aiDfm-Cetera é uma Contract research organization (Cro) académica portuguesa, fundada em 
2013, um departamento autónomo da associação de investigação e Desenvolvimento da faculdade de 
medicina (aiDfm), e tem como um dos principais objetivos fomentar o desenvolvimento da investigação 
clínica em portugal. 

o mérito dos artigos científicos será avaliado de acordo com a originalidade e pertinência do tema do 
artigo, bem como o mérito/fator de impacto da revista onde foi publicado, entre outros fatores.

os 3 melhores artigos selecionados receberão:
	 um diploma.
	 inscrição para o Viii Congresso de novas fronteiras em Cardiologia 2018 (taxa de 

inscrição + alojamento).
	 oportunidade de apresentar, numa sessão oral, o artigo selecionado no Viii Congres-

so de novas fronteiras em Cardiologia 2018.
	 inscrição no short-course da Cetera: “CLiniCaL researCH: WHat is aLL aBout? - 

a focused training for busy investigators and study team” – numa das edições de 2018.

o vencedor (melhor artigo Científico) – 1.º lugar -- receberá um prémio de 1000 eur.

as candidaturas decorrem de 10 de dezembro de 2017 a 10 de janeiro de 2018, podendo ser  
a sua submissão em formato digital ou em papel. poderá consultar o regulamento do prémio em 
www.aidfm-cetera.com (iniciativas Cetera). 

os 3 artigos selecionados serão anunciados até 31 de janeiro de 2018. a divulgação e a entrega 
presencial do prémio realizar-se-ão durante o Viii Congresso de novas fronteiras em Cardiologia, que 
decorre de 23 a 25 de fevereiro de 2018. 

cardiovascular researcH 2017 – melHor artigo 
cientíFico

prémio aiDfm-Cetera

submissão da candidatura

os candidatos poderão submeter a candidatura através das seguin-
tes opções: 
a) em formato eletrónico, através do e-mail info@aidfm-cetera.com;
b) em formato eletrónico, através do website www.wetransfer.com, 
utilizando o e-mail info@aidfm-cetera.com;
c) em formato papel, entregue presencialmente nas instalações da 
aiDfm (av. prof. egas moniz, piso 01, 1649-028 Lisboa); 
d) em formato papel, por correio para a seguinte morada: att: Dr.ª 
francisca patuleia figueiras, aiDfm, av. prof. egas moniz, piso 01, 
1649-028 Lisboa. 

Deverão entregar os seguintes documentos:
a) formulário de candidatura ao prémio (google Drive\1. Ce-
tera\13. initiatiVes\2017\05. prémio aiDfm-Cetera\Docs fi-
nais) devidamente preenchido e assinado pelo candidato;
b) Cópia do artigo publicado e candidato ao prémio (em forma-
to pdf em caso de submissão em formato digital, ou 4 cópias em caso 
de submissão em papel);
c) Declaração onde o candidato assegura que o artigo é 
original e da sua autoria. (google Drive\1. Cetera\13. initiati-
Ves\2017\05. prémio aiDfm-Cetera\Docs finais)
d) Currículo vitae do autor principal (documento em inglês ou 
português com 2 páginas no máximo).

critérios de avaliação 
das candidaturas

na atribuição do prémio, 
o júri apreciará o mérito 
dos artigos científicos me-
diante a ponderação dos 
seguintes parâmetros de 
avaliação:
a) relevância para a área 
de especialidade do pré-
mio (Cardiovascular);
b) originalidade e perti-
nência do tema do artigo;
c) mérito/fator de impac-
to da revista indexada;
e) Colaboração com ou-
tras instituições nacionais 
ou internacionais.
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A patologia vascular das artérias renais é 
pouco frequente. As etiologias mais co-
muns são a aterosclerose (nos grupos 

etários avançados e com fatores de risco), a fi-
brodisplasia (nos grupos etários mais jovens) a 
as lesões congénitas do desenvolvimento (nas 
crianças). As doenças das artérias renais podem 
ter como apresentação morfológica a estenose, o 
aneurisma, combinações de ambas e as fístulas 
arteriovenosas. As estenoses podem ser causa de 
hipertensão arterial (HTA) secundária renovas-
cular. Os aneurismas também estão associados a 
HTA renovascular e raramente podem ter outras 
manifestações (rotura, lombalgia, hematúria, hi-
dronefrose). As fístulas arteriovenosas apresen-
tam sopro e, se de elevado débito, insuficiência 
cardíaca.

Na doença estenosante das artérias renais o 
tratamento de eleição é a angioplastia/stenting. 
A cirurgia aberta das artérias renais está reser-
vada para tratamento de lesões pouco favoráveis 
para ou perante o insucesso das técnicas endo-
vasculares (falência 1.ª e reestenose), nas lesões 
que requerem cirurgia aórtica simultânea, nas le-
sões dos rins transplantados e nas lesões dos ra-
mos hilares das artérias renais.

Na doença aneurismática das artérias renais 
o tratamento endovascular com embolização 
ou uso de stent coberto permite o tratamen-
to de aneurismas saculares e com bons colos 
(artéria saudável adjacente ao aneurisma), 
mas, na ausência destas premissas anatómicas, 
o tratamento com conservação do rim é a re-
construção vascular com cirurgia aberta, que 
tem como limitações o período de isquemia de-
corrente da clampagem das artérias renais que 
não deve exceder os 40 minutos e o limite na 
acessibilidade cirúrgica aos ramos hilares das 
artérias renais.

A cirurgia renal ex-vivo consiste num proce-
dimento de autotransplante em que o rim é re-

movido da sua loca, com ou sem secção do uré-
ter, arrefecido e perfundido com solução gelada, 
efetuada a reconstrução vascular e, por fim, 
reimplantado na loca renal com anastomose ar-
terial na aorta e venosa na veia cava inferior ou 
na fossa ilíaca com anastomose nos vasos ilía-
cos.

A cirurgia ex-vivo da artéria renal permite ob-
viar as limitações da cirurgia da artéria renal in-
-situ. O tempo de isquemia renal decorrente da 
clampagem das artérias renais pode ser prolon-
gada com o arrefecimento do rim e a dissecção e 
reconstrução do hilo renal, impossível de realizar 
com o rim na posição anatómica normal, torna-
-se acessível.

A cirurgia ex-vivo da artéria renal está indi-
cada nas reconstruções dos ramos hilares das 
artérias renais, maioritariamente por doença 
aneurismática, mas também por doença este-
nosante ou raramente por fístulas arterioveno-
sas.

O Serviço de Cirurgia Vascular do Hospital de 
Santa Maria realizou recentemente uma cirurgia 
renal ex-vivo numa doente de 69 anos, assinto-
mática, com HTA medicada com 4 fármacos e 
com um aneurisma da artéria renal direita distal 
com envolvimento do hilo, com 34 mm de diâme-
tro máximo e a artéria renal proximal com mor-
fologia em rosário.

O tratamento do aneurisma com conser-
vação do rim só era possível com cirurgia re-
nal ex-vivo que foi efetuada sem secção do 
uréter, com reconstrução da artéria renal 
com artéria hipogástrica e reimplantação or-
totópica do rim com anastomoses na aor-
ta e veia cava inferior. O exame anátomo-pa-
tológico revelou fibrodisplasia fibromuscular 
da artéria renal do tipo fibroplasia da média.  
A angioTC pós-operatória revelou o rim direi-
to com localização mais caudal em relação à 
sua posição anatómica normal e pré-operató-
ria, normodimensionado, com boa espessura 
parenquimatosa, adequada opacificação pelo 
contraste, a integridade da reconstrução da ar-
téria renal e o uréter opacificado nas aquisições 
tardias.

Em conclusão, a cirurgia ex-vivo da artéria re-
nal é a técnica cirúrgica de eleição no tratamen-
to de lesões da artéria renal distal e seus ramos 
hilares, não tratáveis por via endovascular ou 
cirurgia in-situ. Permite a preservação do rim e 
sua função, o que se pode revelar importante nos  
doentes jovens, com doença bilateral e progres-
siva, em que a capacidade depurativa de um só 
rim pode-se mostrar insuficiente ou em doentes 
com rim único.

Cirurgia ex-vivo  
da artéria renal

gonçalo sobrinho
assistente HospitaLar graDuaDo  
De Cirurgia VasCuLar Do CHLn-Hsm

reconstrução da artéria renal ex-vivo
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A estenose valvular aórtica é a doença val-
vular cardíaca mais frequente. Duran-
te um longo período, a substituição por 

via cirúrgica constituiu a única opção terapêutica 
com capacidade de melhoria do prognóstico des-
tes doentes. Contudo, num número significativo 
de situações, o risco associado ao procedimento 
supera largamente o benefício potencial, numa 
cirurgia que implica esternotomia, clampagem 
da aorta e circulação extracorporal. 

Em 2002, a introdução da primeira próte-
se valvular implantada por via percutânea revo-
lucionou a abordagem dos doentes com esteno-
se aórtica grave e assumiu-se progressivamente 
como a opção terapêutica nos casos em que o ele-
vado risco de complicações perioperatórias limi-
ta a exequibilidade da abordagem clássica.

O sucesso da introdução desta modalidade te-
rapêutica é fruto do trabalho árduo de equipas 
pluridisciplinares. 

Nos últimos 15 anos, o número crescente de 
procedimentos e o permanente juízo crítico so-
bre os respetivos resultados 
determinaram uma redução 
progressiva das complicações 
associadas e uma maior genera-
lização na aplicação da técnica. 

Há dois elementos que fo-
ram fundamentais neste per-
curso: o conceito de Heart 
Team e a introdução de salas 
híbridas. O conceito de Heart 
Team, integrando cardiologis-
tas, cirurgiões cardiotorácicos 
e anestesiologistas cardíacos 
assumiu relevância insubsti-
tuível na seleção adequada dos 
doentes, na preparação dos ca-
sos e na redução do risco pe-
riprocedimento. Por sua vez, 
as salas híbridas materializa-

ram num espaço físico a possibilidade de atua-
ção concertada dos vários intervenientes, com-
binando as características de uma sala de bloco 
operatório de cirúrgica cardíaca com a capaci-
dade técnica essencial no laboratório de hemo-
dinâmica. 

No Centro Hospitalar Lisboa Norte, entre 
2012 e 2016, foram realizados 238 procedimen-
tos. Neste período, há que sublinhar o contraste 
entre os 8 casos realizados no primeiro ano de 
implementação do programa com os 87 doentes 
abordados no decorrer de 2016, colocando em 
evidência uma nítida progressão e crescimento 
desta opção terapêutica na abordagem da este-
nose aórtica grave no CHLN.  

A presença constante do anestesiologista é 
fundamental para assegurar o conforto e esta-
bilidade clínica do doente, bem como as con-
dições técnicas necessárias ao sucesso na im-
plantação da prótese valvular. É essencial a 
familiarização com a cirurgia cardíaca, a expe-
riência na comunicação e articulação com as 

outras especialidades envolvidas e com os téc-
nicos perfusionistas. Em qualquer momento 
(por vezes, de forma emergente, perante com-
plicações inesperadas), pode haver necessidade 
de realização de esternotomia e instituição de 
circulação extracorporal, o que requer conheci-
mentos e experiência na área e atesta a impor-
tância da prestação de cuidados por um aneste-
siologista cardíaco. 

No CHLN, a técnica anestésica utilizada se-
guiu a tendência internacional. No decorrer da 
curva de aprendizagem, foi privilegiada a anes-
tesia geral. Contudo, acompanhando a tendência 
menos invasiva, por oposição à cirurgia, seguin-
do as noções subjacentes à implementação de 
programas de fast-track e traduzindo a experiên-
cia acumulada nos últimos 5 anos, no decorrer de 
2017, foi instituído um protocolo de implantação 
de prótese por via transfemoral sob sedação com 
dexmedetomidina. 

Até à data, acompanhando os resultados de 
centros internacionais com grande volume de ca-
sos, os resultados são extraordinariamente en-
corajadores, traduzindo a evolução natural nos 
cuidados prestados nestes procedimentos e a 
aquisição de experiência por parte das equipas 
envolvidas.

De realçar que a realização de uma técnica de 
sedação neste tipo de procedimento exige maior 
envolvimento multidisciplinar, desde logo na se-
leção dos doentes adequados, mas também du-
rante a realização do procedimento, sendo a 
capacidade de comunicação constante funda-
mental para o sucesso.

Quanto ao futuro, esperamos que a experiên-
cia crescente na realização destes procedimen-
tos sob sedação se estenda a outras áreas da 
Cardiologia, aumentando a colaboração do 
anestesiologista cardíaco na sala de hemodinâ-
mica, acompanhando o atual conceito de Heart 
Team.

anestesia para vaP:
situação atual no CHLn

ricardo bernardo
interno Do 5.º ano, serViço De anestesioLogia Do CHLn

Coautores: ana ferro, assistente HospitaLar De anestesioLogia Do CHLn; 
iLDa Viana, assistente HospitaLar graDuaDa Do CHLn

No cHLN, entre 2012 e 
2016, foram realizados 238 
procedimentos. Neste período, 
há que sublinhar o contraste 
entre os 8 casos realizados  
no primeiro ano de 
implementação do programa 
com os 87 doentes abordados  
no decorrer de 2016.  
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“Trata-se de uma prótese que apenas tinha 
tido seis implantes em todo o mundo. Fomos 
o quarto centro a quem foi disponibilizada, 
julgo que pela confiança que a empresa que 
as comercializa deposita no CHLN e no nos-
so SNS”, afirma Ângelo Nobre, diretor daque-
le Serviço.

“Esta válvula cardíaca foi desenhada para 
pessoas jovens, prevendo-se uma durabilidade 
de cerca do dobro do tempo, em comparação 
com as próteses atuais, que se implantam em 
doentes com mais de 60 anos ou com contrain-
dicação para anticoagulação”, explica.

Dadas as características inovadoras deste 
implante a nível dos tecidos e tratamento an-
ticalcificante, é possível que doentes cada vez 
mais jovens acedam a esta nova tecnologia, 
permitindo-lhes uma qualidade de vida mui-
to maior.

Em declarações à Just News, Ângelo Nobre 
refere que “a válvula tem como novidade o fac-
to de estar já seca, preparada para implantar 
e de, em casos de degenerescência, ser possí-
vel colocar facilmente uma de maior dimensão 
por ser dilatável, caso seja balonada”.

E acrescenta: “É também uma boa solução 
para mulheres jovens que pretendam engravi-
dar –, por não haver necessidade de anticoagula-
ção e pela longevidade que apresentam –, assim 
como para qualquer jovem, independentemente 
do sexo, que queira ter uma vida ativa.”

O cirurgião cardiotorácico dá como exemplo 
o caso de um dos doentes intervencionados, 
agente da autoridade de profissão, para quem 
“fazer anticoagulação poderia ser um mau out 
come, caso viesse a sofrer o mínimo ferimen-
to”.

Resultado cosmético “é muito melhor”  
e a recuperação “mais rápida” 

Estas duas primeiras intervenções em Por-
tugal, a doentes com 40 e 42 anos, foram feitas 

de forma minimamente invasiva, “por minies-
ternotomia”, o que é também uma mais-valia, 
sobretudo no caso de mulheres jovens, uma vez 
que, segundo Ângelo Nobre, o resultado cos-
mético é muito melhor. Além disso, a recupe-
ração é, também, mais rápida.

O especialista revela ainda que “ambas as ci-
rurgias correram muito bem”. Os doentes tive-
ram alta três dias depois, tendo 
sido já implantado, entretanto, 
uma terceira destas válvulas, 
com resultados igualmente po-
sitivos.

Inovação “com ganhos  
em anos de vida”

Quanto à preparação dos 
profissionais para a realização 
desta intervenção, Ângelo No-
bre refere que não é significati-

va. “O que altera são as características da válvula 
em si. A sua colocação faz-se da mesma forma”, 
menciona.

E termina: “Como é óbvio, o valor destas 
próteses também é diferente do das colocadas 
tradicionalmente, mas o CHLN assumiu esta 
inovação e os seus custos, com ganhos em anos 
de vida.”

intervenção inovadora no chln 
com próteses biológicas
o serviço de cirurgia cardiotorácica do cHln - Hospital de santa maria realizou, pela primeira vez em portu-
gal, no passado dia 10 de agosto, duas intervenções inovadoras para o tratamento da doença valvular aórtica, 
com válvulas biológicas, destinadas a doentes com idade inferior a 50 anos.

doenÇa valvular aórtica

as intervenções foram feitas de 
forma minimamente invasiva, 
“por miniesternotomia”, o que 
é também uma mais-valia, 
sobretudo no caso de mulheres 
jovens.
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