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O Departamento de Coração e Vasos (DCV) do Centro Hospitalar 
Lisboa Norte (CHLN) tem como objetivo principal centrar a 
atividade e a capacidade de intervenção das disciplinas médicas que 
o compõem no doente, traçando em conjunto objetivos e estratégias 
na área cardiovascular e possibilitando uma abordagem mais efetiva 
e inovadora baseada na articulação e na cooperação. O conceito de 
“patient centered” assume, hoje em dia, um papel central na definição 
dos sistemas modernos de saúde, em que o conceito de “value based 
care” tem vindo igualmente a desenvolver-se e a impor-se. São também 
objetivos estratégicos centrais numa instituição universitária a sua 
forte intervenção na área da formação pré e pós-graduada, bem como 
na investigação de ponta, numa área em que a inovação tem tido um 
impacto major na vida das pessoas. 

Daqui resulta um dos grandes desafios para instituições com a 
dimensão e a responsabilidade da nossa, ou seja, o equilíbrio entre 
cumprir objetivos de gestão, com grandes condicionalismos impostos 
por um sistema burocratizado de administração pública, em que não há 
diferenciação entre um hospital universitário e um hospital meramente 
assistencial, e a necessidade (obrigação) de estar na linha da frente 
da inovação, da investigação, sobretudo numa área tão tecnológica 
como a área cardiovascular. É, pois, num contexto em que ainda 
não temos um estatuto de hospital universitário a nível nacional que 
vamos procurando cumprir a nossa missão ao mais elevado nível, em 
consonância com a atual Administração hospitalar.

Estamos presentemente a finalizar o projeto de renovação 
do Departamento, incluindo a sua evolução para Centro de 
Responsabilidade Integrada (CRI), ao abrigo da nova legislação, que 
ainda aguarda regulamentação. Se apropriadamente concretizado, tal 
significará um avanço extraordinário na capacidade de intervenção do 
nosso centro hospitalar académico na área cardiovascular, permitindo-
nos ombrear com as principais estruturas congéneres  a nível 
internacional. Tal corresponde ao anseio dos profissionais que,  
no dia-a-dia, dão o seu melhor pelos doentes, pelos estudantes e,  
em geral, pela instituição. Sinto-me igualmente na obrigação de 
contribuir para a construção de um legado que nos orgulhe e permita 
encarar o futuro com otimismo.    

Neste número da revista Coração e Vasos damos conta de várias 
iniciativas que decorrem nos três serviços que compõem  
o Departamento e que traduzem o grande empenhamento de todos  
na consolidação de um Departamento moderno, à altura do que são  
as exigências atuais nesta área.  

Projeto de renovação do Departamento 
inclui a sua evolução para Centro 
de Responsabilidade Integrada (CRI)

Fausto Pinto
Diretor Do Departamento De Coração  

e Vasos Do CHLn
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A atividade do Departamento em Revista

O lançamento oficial da Coração e Vasos coincidiu com a realização do Congresso Novas Fronteiras em 
Cardiologia. Centenas de exemplares foram distribuídos aos participantes na reunião. O primeiro con-
tacto com a revista aconteceu na Aula Magna da FMUL, entusiasmando os profissionais dos três serviços 
que integram o Departamento de Coração e Vasos do CHLN. Mas os convidados estrangeiros não deixa-
ram, igualmente, de folhear a publicação, como foi o caso do holandês Jeroen Bax, o sucessor de Fausto 
Pinto na presidência da Sociedade Europeia de Cardiologia. Mas nos dois dias seguintes, já em Óbidos, a 
revista continuou a conquistar leitores. Veja-se, na foto maior, em cima, a atenção com que Fernando de 
Pádua observa a capa da Coração e Vasos.

Fausto Pinto distinguido pela Japanese 
Circulation Society

Fausto Pinto, diretor do Departamento de Coração e Vasos 
e do Serviço de Cardiologia do CHLN, foi agraciado com o 
título de International Honorary Member of the Japanese 
Circulation Society, uma das mais antigas e prestigiadas so-
ciedades científicas. Esta distinção foi concedida no 81st An-
nual Scientific Meeeting of the Japanese Circulation Society, 
que se realizou em Kanazawa (Japão), de 17 a 19 de março. 

a foto de capa retrata uma intervenção cirúrgica 
para o tratamento endovascular do aneurisma 
tóraco-abdominal realizada em Santa Maria. 
as imagens desta coluna mostram como o seu 
principal protagonista se preparou, nos momen-
tos que a antecederam. afinal, nada mais que 
uma simples rotina de procedimentos que luís 
Mendes Pedro já repetiu vezes sem conta…

lavar as mãos...

a capa desta ediÇÃo
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Fausto pinto, diretor do departamento de coraÇÃo e Vasos do cHln:

“novo modelo de gestão vai confe rir ao Departamento  
uma maior autonomia, ajudando-nos a ser ainda mais eficazes no nosso trabalho”

ao fazer um balanço positivo dos primeiros dois anos de departamen-
to de coração e Vasos, do qual é atualmente diretor, assim como da 
adaptação e integração dos diferentes profissionais, Fausto pinto con-
ta que se está, agora, a trabalhar no sentido de evoluir para um centro 
de responsabilidade integrada. este novo modelo de gestão vai con-
ferir uma maior autonomia, que acredita ser uma vantagem, tanto a 
nível do funcionamento institucional como para aquele que é o maior 
objetivo dos seus profissionais: prestar o melhor tipo de tratamento 
aos doentes.

Just News (JN) – Assumiu, recente-
mente, a Direção do Departamento de 
Coração e Vasos. Porém, está envolvido, 
desde o início, na sua criação. Este mo-
delo é único e próprio deste Centro Hos-
pitalar?

Fausto Pinto (FP) – Este modelo departa-
mental já existe noutras áreas do CHLN, como a 
Pediatria e a Cirurgia, por exemplo. É um modelo 
organizacional em que se procura congregar áreas 
afins, que se complementam entre si, permitindo 
uma maior eficácia em termos de funcionamen-
to. Portanto, este é um conceito já existente no 
CHLN, que foi alargado à área cardiovascular e 
que pensamos ser uma mais-valia para o funcio-
namento integrado de todas as vertentes – Car-
diologia, Cirurgia Cardiotorácica e Cirurgia Vas-
cular.

JN – Considera ser a organização ideal? 
FP – Existem vários modelos organizacio-

nais. Considero que este é um bom conceito, so-
bretudo e partindo do princípio de que vamos 
evoluir para um modelo de Centro de Respon-
sabilidade Integrada (CRI), para o qual estamos 
a trabalhar com a atual Administração. Acredi-
tamos que evoluir para um CRI vai conferir-nos 
outro conjunto de mais-valias e, acima de tudo, 
de aspetos organizacionais e funcionais que po-
dem ajudar-nos a ser ainda mais eficazes no nos-
so trabalho.

JN – Que mais-valias… 
FP – No meu entender – embora existam, 

ainda, elementos e detalhes que estão para ser 
devidamente regulamentados –, a grande van-
tagem é dar ao Departamento uma maior auto-
nomia de gestão, permitindo, por exemplo, uma 
maior flexibilidade em termos de contratação dos 
recursos humanos. Esta maior autonomia na ca-
pacidade de gestão poderá ser um aspeto muito 
importante, quer pela área que representamos – 
que é extremamente dinâmica e muito tecnoló-
gica –, quer pela complexidade dos doentes que 
tratamos. O facto de termos uma estrutura mais 
flexível e que tenha um modelo de gestão mais 
adaptado àquela que será a visão moderna de 
uma estrutura hospitalar focada na área cardio-
vascular será, com certeza, fundamental. Acredi-
to que este aspeto é positivo, tanto para o funcio-
namento institucional como para aquele que é o 
nosso grande objetivo: prestar o melhor tipo de 
tratamento aos nossos doentes. Além disso, te-
mos ainda os aspetos de investigação e de ensino 
que estão ligados a uma estrutura universitária e 
académica, como é o nosso caso. 

JN – Que balanço faz do mandato do 
Prof. Fernandes e Fernandes? 

FP – Muito positivo! Foi o arranque e, como 
qualquer início, é preciso tempo para se conso-
lidarem projetos e ideias. Foi o germinar de um 
projeto que, agora, está em fase de discussão e de 
implementação. De uma forma geral, considero 
que foi muito positivo. Foi o começar, o permi-
tir discutir ideias e o esquematizar de alguns as-
petos de ordem prática que – esperamos – serão 
agora implementados. 
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JN – Como está a ser dirigir este Depar-
tamento? 

FP – É um grande desafio, estamos a falar 
do maior hospital e do maior centro académi-
co nacional. É um grande sentido de respon-
sabilidade, mas sinto-me bem apoiado, tanto 
pelos diretores dos serviços como por todo o 
corpo médico, de enfermagem e técnico e, na-
turalmente, pela Administração do CHLN. Pen-
so que há um empenhamento de todos para 
que possamos levar adiante os nossos projetos 
e construir um Departamento forte. É isso que 
se pretende.

JN – Quais as principais dificuldades 
com que se tem deparado?

FP – Vivemos uma altura complexa para o 
país e para o mundo. Há dificuldades que aca-
bam por se repercutir, também, na forma como 
funcionamos. Como é óbvio, procuramos superá-
-las, porém, trabalhando numa área muito tecno-
lógica, em que a inovação é praticamente diária, 
com todos os custos que isso tem associado. Te-
mos procurado estar integrados 
o mais possível dentro daquela 
que é, hoje em dia, a visão mo-
derna de um Departamento que 
quer estar na linha da frente. 
No entanto, não nos podemos 
esquecer que temos de fazer  
opções e, por vezes, de fasear 
alguns dos projetos e etapas. 

Logo, as maiores dificulda-
des prendem-se com a capaci-
dade que vamos tendo de poder 
implementar projetos que têm 
custos elevados e de fazer esta 
gestão, que nos leva a ter de to-
mar um conjunto de opções – 
fasear os projetos e contratar e 
reter os profissionais que gosta-
ríamos ficassem connosco. Tra-
ta-se de desafios que são constantes e em que a 
procura de modelos como o CRI acontece porque 
procurarmos sempre superar as dificuldades. 

JN – Tem vindo a falar das vantagens 
para os doentes. E para os profissionais, 
quais os benefícios de estarem integrados 
num Departamento com estas caracterís-
ticas? 

FP – Podem usufruir de um ambiente pro-
fissional em que se sentem realizados, com aces-
so às tecnologias e a formas de estar modernas 
e atuais, o que é sempre um motivo de satisfa-
ção profissional. A valorização profissional é algo 
muito importante e aqui vão, com certeza, sentir-

-se valorizados. Integrar um Departamento que 
esteja na crista da onda dá visibilidade em ter-
mos nacionais e internacionais, com acesso a um 
conjunto de plataformas que são motivo de rego-
zijo em termos profissionais.

Acima de tudo, é o poder estar na “1.ª Divi-
são” destas três áreas. Neste momento, estamos 
envolvidos em várias redes internacionais, temos 
as nossas reuniões e visitas constantes de cole-
gas de fora e participamos em diversos projetos 
internacionais. Isto permite-nos estar em rede 
e ter acesso ao que, atualmente, se faz de mais 
inovador, o que, do ponto de vista profissional, 
é sempre muito gratificante. Além disso, ao usu-
fruirmos desse ambiente, também estamos em 
condições de cativar os mais novos a ficarem a 
trabalhar connosco.

JN – E no que respeita à investigação e 
ao ensino?

FP – A mesma coisa! Sendo um Serviço uni-
versitário, temos essa tripla função da prestação 
de cuidados médicos, da formação pré e pós-

-graduada e da investigação. Na formação pré 
e pós-graduada, estamos integrados numa es-
trutura universitária, portanto, temos a respon-
sabilidade do ensino aos alunos do Mestrado 
Integrado de Medicina da FMUL, nas várias ver-
tentes. Assim como da formação pós-graduada 
aos internos da especialidade das três áreas que 
compõem o Departamento. Procuramos que 
o ensino seja o mais completo possível e pen-
so que os nossos internos saem bastante agra-
dados com o que vivenciam nos serviços. Habi-
tualmente, temos os melhores internos e isso é 
um motivo de orgulho. 

Em termos de investigação, neste momento, 
estamos envolvidos em mais de 70 projetos na-

cionais e internacionais, desde ensaios clínicos 
a registos e estudos de iniciativa do investiga-
dor. Estamos também integrados no Centro Car-
diovascular da Universidade de Lisboa (CCUL), 
igualmente dirigido por mim. Temos não apenas 
investigação clínica como investigação básica e 
translacional e procuramos articular-nos com 
grupos com que possamos desenvolver mais es-
tas áreas. 

JN – Como foi/está a ser a integração 
das diferentes classes profissionais dos 
três serviços?

FP – Penso que tem sido bastante positiva ou, 
pelo menos, é essa a perceção que tenho, quer do 
ponto de vista médico, quer técnico ou de enfer-
magem. Penso que tem havido uma boa integra-
ção, que esperamos que seja ainda mais refor-
çada com o plano que estamos a agilizar com a 
Administração para o futuro do Departamen-
to. Desta forma, haverá uma maior coesão e in-
tegração das várias estruturas profissionais que 
o compõem. A minha visão é muito positiva em 
termos do que se tem passado neste curto espa-
ço de tempo e, acima de tudo, do que se projeta 
em termos futuros. Tenho sentido um grande es-
pírito de colaboração por parte dos vários grupos 
profissionais.

JN – É também diretor do Serviço de 
Cardiologia. Como é a relação entre as 
direções dos três serviços? 

FP – É excelente! Nós os três já nos 
conhecemos e trabalhamos juntos há muitos 
anos, somos amigos, o que facilita muito as 
coisas. Há aqui uma complementaridade e uma 
cumplicidade entre nós que torna muito mais 
eficaz a forma de nos relacionarmos. No fun-
do, os serviços, os hospitais, os países, etc. são 
feitos por pessoas. É muito positivo quando es-
tas se dão bem, têm visões idênticas e estão ali-
nhadas em relação àqueles que são os objetivos 
principais da instituição que servem. Tudo isto 
se traduz em atividades mais robustas, sendo 
mais fácil atingir os objetivos, construir e fa-
zer mais. Acredito que estamos a viver um mo-
mento muito positivo nesta área dentro desta 
instituição.

JN – Também existe um bom rela-
cionamento com a Administração do 
CHLN?

FP – Sim, tem havido um excelente relacio-
namento, um alinhamento de posições e temos 
tido todo o apoio da Administração. Como dis-
se, estamos a trabalhar em conjunto para re-
definir o posicionamento. Muito em breve te-

remos tomado uma decisão mais final sobre o 
que será o futuro, a médio e a longo prazo, da 
instituição. Neste momento, só tenho a dizer 
bem e a regozijar-me pela vi-
são que a atual Administração 
tem em relação ao futuro do 
CHLN na nossa área e agrade-
cer esse apoio e cumplicidade.

JN – Já falou do CRI. 
Que outros projetos futu-
ros existem? 

FP – Vamos ter, em breve, 
mais novidades, mas estamos, 
ainda, em fase de discussão. 
Vai haver um reforço do De-
partamento e, acima de tudo, 
o grande projeto, já decidido, 
é avançarmos para um CRI, 
cujos detalhes estão a ser de-

finidos. Esta evolução é um dos nossos gran-
des objetivos, de forma a permitir uma maior 
agilidade em termos de gestão, de procura de 

investimentos e de podermos ser um centro de 
referência, em termos nacionais e internacio-
nais.

JN – Quer deixar uma mensagem aos 
profissionais dos três serviços que for-
mam o Departamento? 

FP – Uma mensagem de esperança num futu-
ro de atividade médica e científica forte. O gran-
de objetivo é podermos estar ao nível das gran-
des instituições europeias internacionais. Além 
de pretendemos ser uma referência académica, 
cardiovascular, a nível nacional e internacional, 
queremos também que os nossos profissionais 
possam sentir-se bem a trabalhar neste ambien-
te e, o mais importante, dar o melhor aos doen-
tes que nos procuram, reforçando o Serviço Na-
cional de Saúde. Somos uma estrutura pública, 
queremos dar as melhores condições aos nossos 
doentes, aos nossos alunos, aos formandos e aos 
investigadores.

“o CrI é um dos nossos 
grandes objetivos, de forma a 
permitir uma maior agilidade 
em termos de gestão, de 
procura de investimentos e de 
podermos ser um centro de 
referência, em termos nacionais 
e internacionais.”

“Tem havido um excelente 
relacionamento, um 
alinhamento de posições  
e temos tido todo o apoio  
do Conselho de administração 
do CHlN.”
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O responsável referiu que, em termos de as-
sistência médica, “os serviços que integram o 
Departamento (Cardiologia, Cirurgia Cardioto-
rácica e Cirurgia Vascular) têm tido uma presta-
ção exemplar, não só em termos quantitativos, 
mas também qualitativos, de diferenciação, de 
atualização constante e de procurar introduzir 
inovação”.

Pronunciando-se sobre o relacionamento com 
o Conselho de Administração do CHLN, Fausto 
Pinto considerou “fundamental haver uma cum-
plicidade e um alinhamento que têm sido perfei-
tos e, no futuro, continuaremos a apostar nesse 
sentido, para permanecermos na frente na área 
da medicina cardiovascular“.

Luís Mendes Pedro, diretor do Serviço de Ci-
rurgia Vascular, disse que o modelo do Departa-
mento de Coração e Vasos “permite estabelecer 
sinergias entre três áreas que partilham interes-
ses, têm alguns doentes comuns e, sobretudo, 
imensas afinidades no momento atual em termos 
técnicos e tecnológicos”.

Já o diretor do Serviço de Cirurgia Cardioto-
rácica, Ângelo Nobre, realçou que, “antes de es-
tar no papel, o Departamento já estava no nosso 
coração e em pleno desempenho no dia-a-dia”.

Por seu lado, José Fernandes e Fernandes, o 

“Futuro do Departamento de Coração e Vasos é de grande ambição”
“o futuro do departamento de coração e Vasos do cHln é de grande ambição.” as palavras 
são de Fausto pinto, seu diretor, e foram proferidas na cerimónia de abertura do Vii con-
gresso novas Fronteiras em cardiologia, que decorreu entre os dias 16 e 19 de fevereiro.

aFirmou Fausto pinto na sessÃo de abertura do Vii congresso noVas Fronteiras em cardiologia:
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A investigação na área de imagem car díaca 
do Serviço de Cardiologia do CHLN é 
efetuada por recurso à Ecocardiografia e 

as modalidades de ressonância magnética (RMC) 
e de TC cardíaca, estas localizadas fora do Servi-
ço. Na realidade, a par da intensa atividade as-
sistencial e do ensino pré e pós-graduado, desen-
volve-se nesta área um número importante de 
projetos de investigação, que são apresentados 
em congressos nacionais e internacionais, com 
finalidade de publicação ulterior. 

Estes projetos têm incidido sobre diferentes si-
tuações cardiológicas, quer na área puramente clí-
nica, quer translacional. Gostaríamos, neste artigo, 
de mencionar uma importante linha de investiga-
ção que se desenvolve há vários anos, deixando ou-
tros projetos para outras oportunidades. Esta linha 
de investigação diz respeito à avaliação imagiológi-
ca e à identificação dos preditores prognósticos em 
doentes com envolvimento cardíaco por doenças 
sistémicas. Assim, diferentes situações têm sido 
objeto de avaliação por ecocardiografia e por RMC, 
sob a orientação de cardiologistas ligados à ima-
gem do nosso Serviço e envolvendo também inter-
nos de Cardiologia, técnicos de CPL e enfermeiros. 
Para além da imagem cardíaca, diferentes biomar-
cadores, dados genéticos e outros 
estão envolvidos na análise dos pre-
ditores de risco.

A avaliação da sarcoidose cardía-
ca é uma dessas situações, em que 
procuramos detetar, por ecocardio-
grafia, alterações da morfologia e 
função cardíacas, registadas não só 
pelos métodos convencionais, mas 
também por estudo da deformação 
miocárdica (imagem de strain), que 
múltiplos estudos, em diferentes 
condições, têm revelado ser capaz 
de detetar alterações funcionais pre-
coces, subclínicas.

Levantámos a hipótese de que essas altera-
ções e outras variáveis poderiam contribuir para 
prever a ocorrência de complicações futuras, no-
meadamente de insuficiência cardíaca ou de ar-
ritmias complexas. Este estudo, efetuado em 
colaboração com o Serviço de Pneumologia do 
CHLN, envolve cerca de uma centena e meia de 
doentes, pelo que esperamos que os resultados, 
atualmente em análise, nos tragam conclusões 
importantes. Um subgrupo destes doentes tem 
sido também avaliado por RMC, com recurso às 
mais avançadas sequências de imagem dirigidas 
ao estudo do miocárdio e que esperamos vir a dar 
um contributo importante.

Desenvolvemos também um estudo sistemáti-
co em doentes com esclerose sistémica, em cola-
boração com o Serviço de Reumatologia do CHLN, 
sendo os doentes avaliados clinicamente por um 
painel de biomarcadores e por imagem cardíaca, 
quer ecocardiográfica quer por RMC. Estudámos 
padrões de deformação e de perfusão miocárdi-
ca por ecocardiografia de contraste e avaliámos 
também os doentes por RMC, detetando padrões 
de realce tardio, como expressão de necrose fo-
cal, que correspondem a padrões histopatológicos 
já descritos. Neste estudo, pretendemos também 

avaliar o impacto prognóstico destes achados nos 
doentes seguidos sequencialmente. Um subgru-
po de doentes incluídos é atualmente avaliado por 
imagem RMC com recurso a sequências que per-
mitem a avaliação tecidular por estudo do relaxa-
mento miocárdico, uma propriedade intrínseca do 
tecido, que esperamos trazer-nos novas perspeti-
vas e significado prognóstico.

Uma outra área de investigação diz respeito 
ao estudo imagiológico da drepanocitose, ou ane-
mia das células falciformes, em colaboração com 
o Serviço de Medicina 1 do CHLN. Constituindo 
esta situação uma condição genética com eleva-
da morbilidade, o coração é um dos órgãos afeta-
dos, em que o estudo imagiológico, quer por eco-
cardiografia, quer por RMC, revelou alterações 
da microcirculação, com impacto na deformação 
miocárdica e no desenvolvimento de arritmias. 

A Unidade de Imagem Cardíaca tem estado en-
volvida em outros importantes projetos de inves-
tigação nesta grande área de investigação, de que 
são exemplo outras doenças do tecido conjuntivo, 
como o lúpus eritematoso sistémico, em que regis-
támos alterações subclínicas da função cardíaca e, 
mais recentemente, da síndrome de Sjogren. 

Estudos de outras situações encontram-se 
agora em fase de planeamento, 
constituindo um enorme e estimu-
lante desafio, não só no que diz res-
peito à deteção e ao esclarecimento 
dos mecanismos do envolvimen-
to cardíaco, mas também ao seu 
impacto no prognóstico. De refe-
rir que estas situações ocorrem, na 
maioria dos casos, em indiví duos 
jovens, pelo que é crucial iden-
tificar precocemente a afetação 
cardía ca, para apropriadamente a 
poder controlar ou tratar e, assim, 

melhorar o prognóstico em termos 
de morbilidade e mortalidade.

ana G. almeiDa
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imagem de real tardio na parede inferior do ventrículo esquerdo por ressonância 
magnética cardíaca (à esquerda) e a diminuição do strain longitudinal na mesma parede 
por ecocardiografia de speckle tracking (à direita) num doente com sarcoidose cardíaca

envolvimento cardíaco
por doenças sistémicas

primeiro diretor do Departamento, fez ques-
tão de salientar que o mesmo “tem hoje um ex-
celente timoneiro, que saberá aproveitar mes-
mo os ventos desfavoráveis, porque conhece a 
rota”.

Carlos das Neves Martins também interveio 
na sessão de abertura. O presidente do CA do 
CHLN afirmou que, em 2016, “ano marcante na 
vida” daquele Centro Hospitalar, o Departamen-
to de Coração e Vasos deu um contributo “muito 
assinalável” para que tal se verificasse. E acres-
centou que 2017 vai ser um ano de “desafios con-
ceptuais”, em que é preciso consolidar o modelo 
departamental “Coração e Vasos”. Será também 
um ano de “desafios organizacionais”, em que é 
necessário definir os recursos necessários para 
este triénio (2017-2019).

O primeiro dia do VII Congresso Novas Fron-
teiras em Cardiologia teve lugar na Aula Magna 

da FMUL, com a apresentação de casos ao vivo. 
Nos dois dias seguintes, a reunião prosseguiu 
em Óbidos. O presidente de honra foi, novamen-
te, António Nunes Diogo, antecessor de Fausto 
Pinto na Direção do Serviço de Cardiologia do 
CHLN.
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Enquanto doentes, as mulheres grávidas têm 
características e necessidades – terapêuticas e 
psicológicas – especiais que devem ser atendidas 
e levadas em consideração. 

Havendo esta consciência, o Serviço de Car-
diologia do CHLN criou, em setembro de 2016, 
uma consulta de seguimento a todas as mulheres 
com patologia cardíaca grave que estejam grávi-
das ou que pretendam engravidar, desde a altura 
da referenciação até ao momento do parto e, se 
necessário, puerpério. 

Arminda Veiga, assistente hospitalar gradua-
da de Cardiologia, e Tatiana Guimarães, inter-
na do 5.º ano da especialidade, são duas das três 
médicas que se dedicam a esta área e recordam 
que a ideia de criar uma consulta de Cardiologia 
para grávidas surgiu algum tempo antes da cons-
tituição formal da mesma, não só pelo interesse 
pessoal por esta população de doentes como tam-
bém pelo elevado número de solicitações recebi-
das pelo Serviço de Cardiologia para observação 
de grávidas com patologia cardíaca. Contudo, le-
vou algum tempo até ser concretizada. 

 “Percebemos que era importante haver um 
grupo de pessoas que se dedicassem a estas mu-
lheres. Trata-se de uma população com caracte-
rísticas diferentes, que requer cuidados especiais 
e observações muito mais frequentes do que a 
maioria dos outros doentes seguidos em consulta 
de Cardiologia”, afirma Tatiana Guimarães.

E desenvolve: “Há alguma falta de conheci-
mento sobre o que pode ou não ser feito em grá-
vidas, de forma que tentámos incluir um conjun-
to de profissionais com interesse nesta área, de 
maneira a tentar otimizar a nossa atuação.”

Arminda Veiga salienta, ainda, que demoraram 
algum tempo a conseguir articular com a Consulta de 
Obstetrícia de Alto Risco, de onde são encaminhadas 
as doentes, e a definir o protocolo de referenciação. 

“Este é um hospital de referenciação. Acabá-
vamos sempre por receber grávidas com situa-
ções cardiológicas complicadas. Contudo, não 
havia resposta por parte do Serviço. É necessário 
que seja efetuado um acompanhamento consis-

tente, feito sempre pelo mesmo médico”, indica, 
acrescentando ser, agora, necessário adquirir uma 
maior experiência no manejo destas doentes.

Multidisciplinaridade

As três médicas desta consulta recebem todas 
as mulheres grávidas ou que pretendam engra-
vidar com patologia cardíaca grave e têm como 
grande objetivo a estabilidade cardiológica da 
mulher até à hora do parto. Data que, nestes ca-
sos, é decidida em reunião multidisciplinar – 
Cardiologia, Obstetrícia e Anestesiologia. 

“Nas situações mais graves temos de defi-
nir qual o momento em que temos de dizer que 
a gravidez não pode avançar mais. Obviamen-
te que o nosso objetivo primário é levá-la até ao 
ponto em que tenhamos a certeza de que o feto 
é viável, o que geralmente ocorre entre as 32 e 
as 34 semanas, embora os obstetras gostassem 
sempre de chegar às 42”, observa Arminda Veiga. 

Acima de tudo, e de acordo com Tatiana Guima-
rães, o importante é conseguirem manter uma gran-
de articulação com a Consulta de Obstetrícia de Alto 
Risco, uma vez que estas doentes devem ser discu-
tidas de forma multidisciplinar, a fim de ser possí-
vel chegar ao melhor consenso para cada uma delas.

Grande parte das doentes era já seguida por 
um cardiologista e, quando chegam a esta con-
sulta, as médicas conseguem ter logo uma noção 
do caso e da gravidade da situação até pré-gravi-
dez. Durante a gravidez, contam também com a 
informação que lhes é enviada pela Obstetrícia. 

“Quando já nos chegam grávidas temos de 
perceber quais as alterações fisiológicas produ-
zidas pela gravidez e acertar a medicação, tendo 
em conta que há terapêuticas que não podem fa-
zer”, indica Arminda Veiga.

Tarefa gratificante

Cardiologista há cerca de 20 anos, Arminda 
Vieira fala com paixão da especialidade que es-
colheu, referindo nunca ter sequer pensado em 

optar por outra área, e afirma-se muito satisfeita 
por poder fazer, agora, esta consulta “com dois 
doentes – mãe e filho”.

“É muito gratificante. As utentes são sempre 
muito disponíveis e gratas pela ajuda que lhes es-
tamos a dar. É diferente, porque estão a pensar no 
prémio que é ter um filho saudável e elas ficarem 
cá e bem para ver. Estão recetivas a tudo”, observa.

No entanto, não deixa de salientar ser uma ta-
refa que lhe provoca algum stress. “Mesmo se-
guindo todas as recomendações internacionais, 
nunca sabemos se estamos a tomar a decisão cer-
ta e isso gera angústia. No fim, geralmente, corre 
tudo bem e é muito gratificante.”

Tatiana Guimarães está no 5.º ano do Interna-
to Complementar de Cardiologia e, curiosamente, 

desde cedo, dedicou-se a esta população especial de 
doentes, tendo realizado a sua tese de mestrado em 
Miocardiopatia Periparto, sobre a orientação de Dul-
ce Brito, pelo que sente “um gosto especial” por fa-
zer esta consulta e pelo contacto com estas mulheres. 

“Trata-se de uma população mais jovem do que 
a das consultas de Cardiologia geral, com quem 
conseguimos estabelecer um bom diálogo e explicar 
exatamente o que se passa, uma vez ser fundamen-
tal a mulher estar informada dos riscos que ocorre 
para que possa tomar decisões conscientes”, indica.

Projetos futuros 

Para o futuro, as médicas desta con-
sulta gostariam de melhorar a referen-

ciação das doentes e a articulação com os exa-
mes complementares de diagnóstico, uma 
vez que, segundo referem, nem sempre é fácil 
conseguirem-se exames em tempo útil. “Tem de 
ser muito sublinhado que a doente está grávida 
e tem de fazer o exame naquela semana porque, 
muitas vezes, a evolução ou não de uma gravi-
dez está dependente deste”, observa Tatiana 
Guimarães. 

Além disso, pretendem, com a experiência 
que estão a adquirir, poder aumentar os seus 
conhecimentos nesta área. “Uma vez que não 
há evidências científicas, precisamos de come-
çar a perceber melhor e a definir qual o timing  
ideal para um parto numa determinada situa-
ção, tal como as melhores opções terapêuticas 

para cada grávida”, refere Arminda Veiga. 
Tatiana Guimarães afirma que gostaria de, 

num futuro próximo, poder ir para um centro 
que receba um grande número de grávidas com 
doença cardíaca, de forma a poder aprender com 
aqueles profissionais. 

“Existem poucos estudos, mas há pessoas que 
têm muita experiência. Em vez de fazermos a 
nossa própria curva de aprendizagem, podere-
mos ir apanhar a desses profissionais, já um pou-
co mais à frente”, indica.

E conclui: “Podemos aprender com o conheci-
mento dos outros e quando nos depararmos com 
casos semelhantes já sabemos o que fazer, quais 
os erros potencialmente cometidos e também a 
melhor abordagem.»

uma consulta com “dois doentes”
o serviço de cardiologia do cHln criou, recentemente, no Hospital de santa 
maria, uma consulta para grávidas com patologia cardíaca grave. os médi-
cos dedicados a esta área primam por dar um seguimento consistente a es-
tas doentes, respondendo às suas necessidades terapêuticas e psicológicas. 

cardiologia para gráVidas no Hospital de santa maria

as 3 cardiologistas que asseguram a consulta: arminda Veiga, tatiana 
guimarães e andreia magalhães
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taVi: parceria e cumplicidade
podem fazer a diferença

Novos desafios e novas exigências se co-
locam na sociedade atual. O envelheci-
mento da população e o perfil atual de 

doenças crónicas assumem-se como uma preo-
cupação dos profissionais de saúde, potenciando 
a complexidade dos cuidados de enfermagem. As 
práticas assistenciais nos serviços devem acom-
panhar as necessidades em saúde, focando a 
atenção na promoção dos projetos de saúde das 
pessoas(1). Nos últimos anos, também se verifica-
ram alterações no perfil de doenças da pessoa em 
situação crítica internada na Unidade de Trata-
mento Intensivo Coronário (UTIC), surgindo no-
vas intervenções que exigiram o desenvolvimen-
to de competências dos profissionais de saúde 
para a prestação de cuidados de qualidade à pes-
soa e família. 

Uma das intervenções recentes é a implanta-
ção da válvula aórtica percutânea (TAVI), esta-
belecida como o tratamento de eleição para os  
doentes com estenose aórtica grave considerados 
de alto risco cirúrgico devido à idade superior a 
80 anos ou elevada probabilidade de mortalidade 
ou morbilidade cirúrgica e presença de comorbi-
lidades que elevem o risco da cirurgia cardíaca 
tradicional(2).

A estenose valvular aórtica é uma obstrução 
ao nível do fluxo proveniente do ventrículo es-
querdo para a artéria aorta, sendo visível duran-
te a ejeção sistólica ventricular esquerda. A este-
nose aórtica valvular tem três principais causas: 
congénita, reumática e degenerativa(3). É mais 
comum nos países desenvolvidos e é a causa mais 
frequente para cirurgia cardíaca. A sua prevalên-
cia aumenta com a idade, apresentando sintoma-
tologia típica por volta da sétima/oitava década 
de vida(4). A TAVI permite a implantação de uma 
prótese valvular no coração, através da inserção 
de um cateter numa artéria de grande calibre, 
sob anestesia geral ou local, sendo uma técnica 
menos invasiva para o doente, com menor tem-

po de procedimento e complicações(2). Esta inter-
venção apresenta uma elevada taxa de sucesso, 
com melhoria da sobrevivência e qualidade de 
vida do doente, sendo os riscos associados a este 
procedimento relativamente baixos, inferiores 
aos da própria doença(5).

Apesar do risco associado a este procedimen-
to ser considerado baixo, estão identificados al-
guns dos efeitos adversos, como as complicações 
com o local do acesso (hemorragia, hematoma e 
dor) e perturbação da condução elétrica do co-
ração com necessidade de pacemaker(6). Os efei-
tos adversos numa população de idade avança-
da podem prolongar o tempo de internamento. 
Quando o doen te é internado, 
um conjunto de fatores vai de-
terminar a sua resposta aos cui-
dados de saúde, como a maior 
vulnerabilidade ao stress, agra-
vada pela prevalência de doen-
ças crónicas, correndo riscos 
para a perda da sua indepen-
dência. Sales(7) reforça esta pro-
blemática ao afirmar que ao se-
gundo dia de internamento já é 
verificada uma deterioração da 
capacidade de realização das 
atividades de vida diária. A pes-
soa submetida a TAVI e sua fa-
mília vivenciam este processo 
como um momento de transi-
ção, um evento que requer adaptação face à nova 
realidade.

O enfermeiro tem como objetivo maximizar 
o bem-estar e promover o autocuidado(1). Nes-
te contexto, colocam-se novos desafios à práti-
ca de cuidados de enfermagem, cujo foco passa 
por ajudar a pessoa e família a seguir ou refor-
mular o seu projeto de saúde e de vida, isto é, a 
vivenciar uma transição saudável. Meleis(8) refere 
que os enfermeiros podem influenciar processos 

de transição se a sua prática for centrada na pes-
soa e nas suas necessidades reais. Para isso, é ne-
cessário estimular a pessoa para o autocuidado, 
envolver e ”responsabilizar” a família a constituir 
parte integrante, ativa e participativa no seio da 
equipa de saúde, com vista à capacitação da pes-
soa na gestão do seu processo de saúde. A famí-
lia é um elemento fundamental para o bem-estar 
biopsicossocial da pessoa idosa, com capacidade 
de promover a sua autonomia e independência(9). 

Estes pressupostos orientam os cuidados de 
enfermagem para o estabelecimento de parce-
rias onde a cumplicidade com o doente e famí-
lia assumem uma importância particular. O in-

ternamento hospitalar é um evento na vida da 
pessoa gerador de ansiedade. A preparação da 
alta hospitalar é um processo iniciado na admis-
são do doente no hospital, envolvendo os profis-
sionais de saúde na identificação das necessida-
des de saúde, no apoio social do doente e família, 
posteriormente no planeamento e implementa-
ção de cuidados personalizados, com o objetivo 
de otimizar a continuidade desses mesmos cui-
dados no regresso do doente ao seu contexto fa-
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o envelhecimento da população 
e o perfil atual de doenças 
crónicas assumem-se como uma 
preocupação dos profissionais 
de saúde, potenciando a 
complexidade dos cuidados de 
enfermagem.

miliar(10). Uma avaliação cuidada de enferma-
gem, aquando da admissão do doente, possibilita 
o conhecimento do seu estado funcional antes da 
hospitalização, de forma a servir de comparação 
em avaliações posteriores(11).

Estando a equipa de enfermagem sensibili-
zada para esta problemática, no acolhimento ao 
doente, o enfermeiro realiza, conjuntamente com 
o seu familiar de referência, uma avaliação ini-
cial completa do doente e do seu contexto socio-
familiar que permite o conhecimento da sua ca-
pacidade funcional, os seus défices e limitações 
no autocuidado e a necessidade de apoio de um 
cuidador informal. Neste contexto, o enfermeiro 
irá planear as suas intervenções e antecipar fu-
turas dificuldades na transição do doente para o 
seio familiar. 

De acordo com alguns autores, cerca de 50% 
dos doentes propostos para TAVI são considera-
dos frágeis, condição que aumenta o risco de de-
clínio funcional e o tempo de internamento(12,13). 
O doente, após ser submetido a TAVI, em mé-
dia, permanece em repouso no leito durante 24h. 
Para prevenir as complicações da imobilidade no 
leito nestes doentes, que já têm comorbilidades 
acrescidas, é realizado o levante o mais preco-
cemente possível. A equipa de enfermagem pro-
move e estimula o doente a realizar exercícios de 
mobilização articular que permitem aumentar e 
melhorar as capacidades funcionais e o desempe-
nho a nível motor e cardiorrespiratório, estimu-
lando a capacidade cognitiva.

O enfermeiro incentiva o doente para que seja 
cada vez mais participativo e autónomo na reali-
zação dos autocuidados – higiene, vestir, trans-
ferência cama-cadeirão e vice-versa, locomoção, 
alimentação e controlo da eliminação vesical e 
intestinal --, tendo sempre em mente as capaci-
dades funcionais residuais da pessoa submetida 
a TAVI, avaliadas na admissão. Como elemento 
importante no processo de recuperação do doen-

te, o familiar de referência é envolvido nos cuida-
dos e, por sua vez, é também avaliada a possibi-
lidade de este dar continuidade aos cuidados no 
domicílio.

Na transição para o regresso a casa, a equi-
pa de enfermagem também se encontra desper-
ta para a valorização dos sentimentos percecio-
nados pelo doente e família. São percecionados 
pela equipa de enfermagem sentimentos ambí-
guos. Se, por um lado, predomina a satisfação de 
que tudo correu bem, visível pela boa recupera-
ção, por outro, impera o medo, a insegurança do 
regresso a casa, sem a presença física da equipa 
de profissionais. 

Face a estes sentimentos de insegurança, o 
enfermeiro intervém junto do doente e família, 
de forma a minimizá-los, assegurando a conti-
nuidade dos cuidados no domicílio, o que poten-
cia ganhos em saúde, com diminuição do tem-
po de internamento e consequente redução de 
custos e melhoria da qualidade de vida.

Perante as dificuldades do doente e da pes-
soa de referência em assegurar a continuida-
de de cuidados no domicílio, é feito um encami-
nhamento para os recursos da comunidade que 
melhor se adequam a cada situação, seja ela de 
maior dependência do doente e/ou dificuldade 
da pessoa de referência em garantir os cuidados.
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avaliação de eVar 
por ecodoppler 
com injeção de contraste

A introdução do tratamento endovascu-
lar do aneurisma da aorta abdominal 
(EVAR) permitiu inovar a respetiva es-

tratégia terapêutica, apresentando menos com-
plicações e mortalidade perioperatória, em com-
paração com a cirurgia aberta.(1) No entanto, a 
sua efetividade pode ser comprometida pela per-
fusão arterial do saco aneurismático – endoleak 
–, ocorrendo em cerca de 4 a 30% dos casos e po-
dendo estar associada ao aumento do saco aneu-
rismático e rotura.(1)

A maioria dos programas de seguimento de 
EVAR baseia-se na realização seriada de tomo-
grafia computadorizada (TC), a qual permite 
uma informação pormenorizada e reprodutível 
da evolução global do saco aneurismático, de 
estruturas anatómicas adjacentes e na deteção 
de complicações e planificação do seu tratamen-
to.(1,2) Nestes programas, cada doente, mesmo 
sem complicações, pode efetuar 9 TC ao fim de 5 
anos, apresentando uma dose acumulada de ra-
diação de cerca de 1000 mSv, para além da dose 
de radiação durante a implantação e dos exames 
prévios. Estes doentes podem então apresentar 
um aumento do risco de neoplasias, compara-
tivamente aos doentes não submetidos a radia-
ção.(2) 

O ecodoppler (CDUS) permite o seguimento 
do tamanho do saco aneurismático e a deteção 
de endoleaks e, quando efetuados por operado-
res experientes, associam-se a valores de sensibi-
lidade elevados.(2,3) No entanto, em casos menos 
claros, o exame ecodoppler pode ser complemen-
tado com a injeção de contraste (CEUS), o que 
aumenta a sua capacidade de deteção e segui-
mento de endoleaks, bem como contribuir para 
a sua classificação.(1) O contraste utilizado nesta 
técnica consiste em microbolhas de gás encapsu-
ladas por uma camada fosfolipídica, injetado em 
veia periférica que, em conjugação com o baixo 
índice mecânico transmitido pela sonda ecográ-

fica, resulta na emissão de sinal harmónico de-
tetado pelo software específico do ecógrafo.(1-4)  

O CEUS tem demonstrado valores de sensibilida-
de de 97%, especificidade de 100% e valores pre-
ditivos positivo e negativo de 98% e 99%.(1) Uma 
meta-análise de 42 estudos, englobando 5229 
doentes, determinou o valor de acuidade diag-
nóstica de 0.936 e sensibilidade de 89%, compa-
rativamente a 63% do CDUS.(3)

Foi iniciada no Laboratório Vascular do 
CHLN-HSM, já em 2017, a aplicação do CEUS 
como exame complementar e a sua integração 
no programa de seguimento dos doentes com 
EVAR, o que permitiu já identificar casos de en-
doleaks não detetados previamente por CDUS. 

O programa de implementação do CEUS com-
plementando a TC, no seguimento de doentes 
selecionados submetidos a EVAR, vai permitir 
reduzir a dose de radiação administrada e a ava-
liação seriada dos doentes com insuficiência re-
nal. Para além disso, será expandida a utilização 
do CEUS para a avaliação de outros procedimen-
tos endovasculares, para além do EVAR.
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Figura 2) ecodoppler de contraste em doente com 
aumento de 3 mm do saco aneurismático em 1 
ano. observam-se endoleaks tipo iii e tipo ii lateral. 
(Fonte: Laboratório Vascular do serviço de Cirurgia 
Vascular do CHLn)

Figura 1b) ecodoppler com injeção de contraste 
demonstrando endoleak, provável tipo ii – lombar. 
(Fonte: Laboratório Vascular do serviço de Cirurgia 
Vascular do CHLn)

Figura 1a) ecodoppler de doente com aumento de 
2 mm do saco aneurismático em 6 meses. sem 
evidência de endoleak. (Fonte: Laboratório Vascular 
do serviço de Cirurgia Vascular do CHLn)

Cro aiDFm-Cetera

A importância da investigação clínica e o im-
pacto da mesma na sociedade atual é in-
discutível. A condução de estudos e ensaios 

clínicos, comerciais ou académicos, requer uma in-
teração dinâmica e assertiva entre vários interve-
nientes. É necessário reconhecer a importância 
pragmática do papel de todos os intervenientes, des-
de o promotor aos investigadores, passando pelas 
Contract Research Organization (CRO). Estabele-
cer uma interação ideal entre todos os intervenientes 
é uma tarefa fundamental, embora, por vezes, difícil.

O envolvimento de uma CRO académica garanti-
rá uma interligação eficaz e bem-sucedida entre to-
das as entidades. Por um lado, altamente qualifica-
da, disponibilizando serviços eficientes e inovadores 
ao promotor, por outro, com a experiência científica 
e académica adequada para conseguir criar uma forte 
ligação e conexão com os investigadores e os centros 
de investigação, assegurando sempre o cumprimen-
to de todas as exigências regulamentares nacionais.

A AIDFM-CETERA é uma Contract Research 
Organization académica portuguesa, um departa-
mento autónomo da Associação de Investigação e 
Desenvolvimento da Faculdade de Medicina (AI-
DFM). A AIDFM é uma associação de utilidade 
pública que promove, desde 1995, a investigação 
biomédica na Faculdade de Medicina da Universi-
dade de Lisboa (FMUL), e que oferece um amplo 
portfólio de serviços de alta qualidade na investi-
gação, assegurando o cumprimento das normas 
nacionais e internacionais e contribuindo para a 
transparência e excelência operacional da ativida-
de de investigação. 

Fundada em 2013, a AIDFM-CETERA tem a 
sua sede na FMUL/AIDFM e é constituída por 
uma equipa experiente, especializada e com uma 
forte componente académica e científica. 

A AIDFM-CETERA oferece uma ampla gama de 
serviços, abrangendo todas as etapas de qualquer 
projeto de investigação, desde consultoria cientí-
fica e expertise em assuntos regulamentares até à 

gestão e monitorização de estudos e ensaios clíni-
cos nacionais e internacionais. Inserida no contex-
to académico, a CRO AIDFM-CETERA é um par-
ceiro importante para os diferentes stakeholders, 
quer sejam universidades, centros de investigação, 
sociedades científicas, bem como a indústria far-
macêutica e de dispositivos médicos.

Com uma equipa jovem, altamente qualificada 
e motivada, a AIDFM-CETERA aposta na multi-
disciplinaridade para melhor responder às neces-
sidades dos seus parceiros. Um dos objetivos da 
AIDFM-CETERA é a promoção de atividades de 
investigação a nível nacional, desde o apoio no de-
senho e documentação de projetos de investigação 
(ex. protocolo do estudo, informação ao doente e 
consentimento informado, caderno de recolha de 
dados, parecer científico, entre outros) até à sua 
implementação, condução e monitorização. 

A AIDFM-CETERA procura também apoiar, 
através do seu programa de iniciativas, na sen-
sibilização da população em geral para a investi-
gação clínica, na formação das equipas de inves-
tigação, bem como incentivar a investigação da 
iniciativa do investigador através da atribuição 
anual de uma bolsa de investigação. 

Especializada na área cardiovascular, a AIDFM-
-CETERA colabora também noutras áreas terapêu-
ticas, nomeadamente, a Neurologia e a Oncologia.

Áreas de atuação:
• Ensaios clínicos
• Estudos clínicos (interventivos e não inter-

ventivos)
• Projetos de iniciativa do investigador
• Assuntos regulamentares (CEIC, INFAR-

MED, CNPD, CES)
• Medical writing
• Tradução médica e científica
• Bioestatística
• Formação
• Workshops dirigidos à comunidade

Iniciativas AIDFM-CETERA
1. Curso para as equipas de investigação: 

Clinical Research: What is all about? - a focused 
training for busy investigators and study teams

1.ª edição: 22 e 23 de maio (inscrições até 15 
de maio)

2.ª edição: 16 e 17 de outubro (inscrições até 
9 de outubro)

Destinatários: Investigadores, profissionais de 
saúde (médicos, internos, enfermeiros, técnicos de 
diagnóstico e terapêutica e coordenadores de estudo).

Competências: No final do curso, os parti-
cipantes possuirão um conjunto de competências 
que lhes permitirão conduzir e participar em ati-
vidades de investigação clínica, em particular no 
que respeita às funções em equipas de investiga-
ção clínica no âmbito de estudos e ensaios clínicos.

2. Sessões científicas infantis nas esco-
las portuguesas

Projeto CETERA Kids: O projeto visa explicar 
aos mais pequenos, de forma clara e simples, o 
que é a Investigação Clínica, quais as etapas do 
desenvolvimento do medicamento e alertar para 
a importância do uso adequado dos mesmos.

A AIDFM-CETERA é uma CRO académica 
com um modo de atuação pioneiro, estando es-
truturada de uma forma única e com o objetivo 
principal de responder às necessidades do pro-
motor e dos investigadores, adquirir conheci-
mento, produzir evidência científica que melho-
re a prestação de cuidados de saúde e garantir a 
integridade da investigação clínica em Portugal.

Contactos
AIDFM
Av. Prof. Egas Moniz, piso 01
1649-028 Lisbon, PT
(Tel.: (+351) 217 930 920, Tel./Fax. (+351) 217 
930 921
www.aidfm-cetera.com 

inês Zimbarra cabrita
CHieF operations oFFiCer at aiDFm-Cetera

um projeto pioneiro em portugal de apoio 
à inVestigaÇÃo clínica
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A equipa de reportagem da Just News sobe 
até ao 4.º piso do Hospital de Santa Maria, onde 
se situa o Serviço de Cirurgia Vascular, e é recebi-
da pelo seu diretor e pela equipa de profissionais 
que ali trabalham.

É no “Gabinete do Diretor”, uma sala espaço-
sa e cheia de muita luz natural, que Luís Mendes 
Pedro nos fala do Serviço que dirige apenas des-
de dezembro – quando sucedeu no cargo a José 
Fernandes e Fernandes –, mas ao qual está liga-
do desde 1990, altura em que iniciou o internato 
da especialidade.

Garante que a experiência como diretor “tem 
corrido bem e está a ser positiva, com meses tran-
quilos, em que se tem trabalhado bem”, admitin-
do sentir que todos estão “envolvidos no projeto 
e a remar no mesmo sentido”. 

Reconhecendo que, enquanto interno, nun-
ca pensou que poderia vir a ser um dia diretor 
do Serviço, diz que perspetivava, tão só, abra-
çar a especialidade de Cirurgia Vascular, até 
porque “este tipo de evolução é sempre muito 
imprevisível, pois, a vida e a carreira são dema-
siado complexas e dependentes de diversas va-
riáveis para se poder ter um projeto a tão lon-
go prazo”.

Enquanto lá fora se pode assistir à rotina 
diá ria dos enfermeiros, que, com a ajuda dos 
assistentes operacionais, procuram dar o almo-
ço aos doentes, mas também administrar-lhes 
a medicação, realizar tratamentos a feridas, ou 
prestar cuidados de enfermagem de reabilita-
ção, por exemplo, Luís Mendes Pedro fala-nos 
das atuais “linhas de força e de orientação” do 
Serviço pelo qual se encontra agora responsá-
vel. 

Posicionar-se como um serviço de referên-
cia no tratamento dos doentes vasculares é a 
primeira que refere: “Diria que, desde a sua cria-
ção, o Serviço sempre se posicionou no tratamen-
to de doentes com patologia vascular complexa 
e a nossa perspetiva é manter essa linha, agora 
com novas tecnologias e capacidades de inter-
venção.”

Outra das linhas de orientação destes pro-
fissionais e para a qual estão a trabalhar é, se-
gundo o seu diretor, procurar oferecer ao doen-
te um tratamento global, que não passe apenas 
pela fase aguda, em que são feitas as interven-
ções. “Temos a preocupação de poder propor-
cionar um seguimento de qualidade aos nos-
sos doentes, identificando complicações a longo 
prazo, cada vez mais importantes em algumas 
áreas da especialidade como o tratamento en-
dovascular.”

Relacionado com a instituição em que se situa 
– o Centro Académico de Medicina de Lisboa –,  
o Serviço tem também, e como não poderia dei-
xar de ser, um intenso envolvimento com o am-
biente universitário e com as atividades pedagó-
gicas e científicas. 

serViÇo de cirurgia Vascular do cHln

instalado num centro hospitalar de referência, o serviço de cirurgia Vascular do cHln 
posicionou-se no tratamento de doentes com patologia vascular complexa. o seu diretor, 
luís mendes pedro, afirma haver ainda uma particular preocupação em proporcionar um 
seguimento de qualidade aos seus doentes, tendo o cuidado de identificar possíveis com-
plicações a longo prazo. 

manter um posicionamento próprio 
no tratamento da patologia complexa, 
com tecnologias modernas  
e capacidade de intervenção
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Além disso, o empenho é total no desenvolvi-
mento do Departamento de Coração e Vasos, do 
qual são parte integrante.

Vertentes e características do Serviço

Com movimentados, mas espaçosos corredores 
em tons de azul, o Serviço integra dois setores de 
internamento, em duas alas laterais, num total de 
32 camas, cuja taxa de ocupação se situa, de acor-
do com Luís Mendes Pedro, entre os 90 e os 100%. 

Numa destas áreas está uma unidade com cui-
dados mais diferenciados, com cinco camas e en-
fermagem própria. “Basicamente, é uma unida-
de de recobro cirúrgico, onde ficam os doentes de 
gravidade intermédia”, explica o médico. Quanto 
ao número total de camas, considera ser, para já, 
suficiente, embora haja perspetivas de crescimen-
to das necessidades assistenciais. “Estamos no li-
mite em relação à taxa de ocupação”, reconhece.

Além disso, há ainda um outro espaço físico de 
localização central – onde se realizam as ativida-
des de ambulatório, tanto de enfermagem como 
cirúrgica (partilhado com a Cirurgia Geral) e uti-
lizado, sobretudo, para fazer acessos vasculares 
para hemodiálise. Aqui se situam, também, a par-
te administrativa e os gabinetes médicos. 

Luís Mendes Pedro faz referência ao “ótimo” am-
biente que se vive naquele espaço entre os colegas 
das diferentes áreas profissionais: “A nossa perspe-
tiva é que as pessoas tenham gosto em vir trabalhar 
e se sintam bem. Temo-nos preocupado com essa 
questão e penso que o ambiente é muito bom.” 

E explica de que forma desenvolvem o seu tra-
balho diário: “A atividade cirúrgica é realizada 
em quatro ambientes – Bloco Operatório central; 
sala de angiografia e intervenção do Serviço de 
Imagiologia, no piso 2; Sala de Cirurgia de Am-

bulatório do próprio Serviço; e Bloco Operatório 
do Hospital Pulido Valente, onde se realizam in-
tervenções a varizes dos membros inferiores em 
regime ambulatório.” Têm, como indica, uma ati-
vidade muito relevante de cirurgia de ambulató-
rio. Carlos Martins tem 62 anos, entrou na FMUl/ 

/Hospital de Santa Maria aos 19 anos, onde se 
formou, e foi um dos primeiros internos do Ser-
viço de Cirurgia Vascular triados em concurso, 
juntamente com Carlos Sarmento, tendo até 
assistido à criação do mesmo. em suma, é o 
cirurgião vascular mais antigo deste espaço. 
Da criação, em 1986, do então Serviço de 
angiologia e Cirurgia Vascular do HSM, Car-
los Martins recorda, sobretudo, os profissio-
nais. “Muitas gerações por aqui passaram e 
muitas pessoas de grande qualidade traba-
lharam connosco”, afirma, acrescentando 
que a atual equipa é também constituída por 
excelentes profissionais.
Desde então e até à data, as mudanças, a 
evolução e o desenvolvimento têm sido uma 
constante. Contudo, Carlos Martins salienta 
que a “matriz cultural” do Serviço se mantém 

até hoje: “a formação e a passagem 
do conhecimento; a atividade assis-
tencial; a investigação e o desenvol-
vimento técnico e científico.”
“o Serviço está muito diferente des-
de há 30 anos. Porém, penso que as 
grandes alterações foram sempre 
para melhor”, afirma Carlos Martins. 
Segundo refere, as grandes dife-
renças surgiram, sobretudo, nos 
últimos 10 anos, fase em que se 
verificou uma alteração do para-
digma de tratamento, que levou 
também a uma mudança da estru-
tura do Serviço. 
“Comecei num Serviço em que 
os doentes eram todos tratados 
por cirurgia convencional, clássi-
ca aberta, mas onde, atualmente, 

a grande maioria é tratada por via 
endovascular”, conta.
apesar de reconhecer que esta úl-
tima década foi muito positiva, 
Carlos Martins não deixa de su-
blinhar a necessidade de reequi-
pamento deste espaço, quer em 

recursos humanos, quer em equi-
pamentos diferenciados.
De acordo com o cirurgião vascu-
lar, é “crucial e vital” que possam 
vir a ter acesso a uma sala híbri-
da, que permita a realização dos 
tratamentos cirúrgicos e endovas-
culares, que representa um grande 
avanço no tratamento das patolo-
gias mais complexas. 
outra necessidade apontada por 
Carlos Martins é o acesso dos in-
ternos à realização no espaço do 
Serviço de estudos angiográficos, 
técnica desenvolvida por reynaldo 
dos Santos, que seria uma mais-
-valia formativa e permitiria res-
posta mais célere no tratamento 
de doentes, nomeadamente com 

isquemia dos membros inferiores. 
em relação às razões que o leva-
ram a seguir esta especialidade, em 
1986, ou um pouco antes, Carlos 
Martins responde: “Já foi há tanto 
tempo!… Sempre gostei da arte da 
cirurgia e do seu doente, o que me 
conduziu à escolha de uma especia-
lidade cirúrgica diferenciada.” 
aos mais jovens, e para terminar, o 
mais antigo cirurgião vascular do 
Hospital de Santa Maria reforça a 
necessidade de se investir na sua 
formação e qualificação, de forma 
a oferecer à pessoa doente o me-
lhor tratamento possível, profissio-
nal e humano, honrando os pilares 
desta “escola”: formação, assis-
tência e investigação.

carlos martins, o mais antigo cirurgiÃo Vascular do serViÇo: 

“muitas gerações e pessoas de grande qualidade passaram por aqui”

luís Mendes Pedro nasceu, há 53 anos, em 
Monsanto, na Beira Baixa, e sempre quis ser 
médico, tendo-se licenciado, em 1987, pela 
Faculdade de Medicina de lisboa. 
em 1997, tornou-se especialista em Cirur-
gia Vascular (assistente hospitalar), efetuou o 
concurso para assistente hospitalar gradua-
do, em 2006, e passou a chefe de serviço – 
assistente hospitalar graduado sénior – em 
concurso realizado em 2015. 
Na carreira académica, finalizou o doutora-
mento na FMUl em 2003 e foi aprovado em 
concurso para professor associado em 2009. 
Prestou provas de agregação na FMUl, em 
2015 (professor associado com agregação).
a Cirurgia Vascular surgiu na sua vida em 
1987, altura em que era aluno do seu ante-
cessor na Direção do Serviço, José Fernandes 
e Fernandes. “Sempre tive bastante interesse 
em cirurgia e durante todo o curso perspetivei 
ter uma carreira cirúrgica”, indica.
Tal como conta, inicialmente, o seu interesse 
estava direcionado no sentido da Cirurgia ge-
ral. Contudo, no contexto do curso de Medici-

na e da disciplina de Cirurgia Vascular do 6.º 
ano, surgiu a oportunidade de trabalhar com 
José Fernandes e Fernandes. 
“o Prof. convidou-me para integrar a sua equi-
pa. Comecei a estar envolvido, a ajudar nas 
operações e a contactar com os doentes. Foi 
esse conhecimento da especialidade e o gos-
to pela mesma que me fizeram ficar”, conclui.

luís mendes pedro, diretor do serViÇo:

“sempre perspetivei ter uma carreira cirúrgica”
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viço e trocamos toda a informação necessária”, afir-
ma, adiantando que também os cirurgiões do polo de 
Santa Maria vão desenvolver atividade cirúrgica ao 
Pulido Valente, de acordo com uma escala semanal.

Tratamento cirúrgico 
de patologia complexa

A isquemia dos membros inferiores, a doença 
aneurismática da aorta e a estenose carotídea repre-
sentam a esmagadora maioria da atividade cirúrgica, 
no que respeita ao polo do Hospital de Santa Maria. 
Trata-se de doentes, em regra, bastante complexos e 
com necessidade de intervenções diferenciadas. 

“A isquemia crítica dos membros inferiores é 
muito pesada em termos médicos. Normalmente, 
implica doença arterial extensa e lesões graves nos 
membros. Para além disso, associa-se uma compo-
nente social que a torna muito pesada em termos 
institucionais”, indica. E explica que, geralmente, 
são doentes idosos, que precisam de apoio social 
no domicílio e de cuidados continuados, os quais 
muitas vezes não são imediatos nem fáceis de or-
ganizar e não dependem diretamente do hospital.

Fazendo, também, menção à patologia aneuris-

mática, Luís Mendes Pedro diz ser muito pesada, 
uma vez que tem implicação vital e obriga a técnicas 
diferenciadas do ponto de vista cirúrgico e tecno-
lógico. De acordo com o cirurgião vascular, estas 
situa ções levam ao aumento do tempo médio de in-
ternamento, que atualmente é de cerca de nove dias. 

Luís Mendes Pedro nota que o Serviço tem, neste 
momento, uma grande solicitação para o tratamento 
das patologias mencionadas, sobretudo de doentes 
com isquemia crítica e de patologia aneurismática. 

“O que mais nos caracteriza é uma grande ativida-
de nestas duas áreas, mas também o facto de sermos 
um Serviço universitário. Procuramos desenvolver 
investigação científica e estamos envolvidos em ativi-
dades de ensino pré e pós-graduado”, observa.

O cirurgião vascular indica que esta atividade 
científica e de formação não ocupa ainda o espaço 
de que gostaria dentro do Serviço. Contudo, é seu 
objetivo poder vir a criar condições e instrumentos 
para que, futuramente, se aumente esse impacto. 

Desafios futuros

Afirmando gostar do local onde trabalha e 
garantindo que a sua nova função enquanto di-

De acordo com o cirurgião vascular, também 
a atividade de enfermagem deste espaço é “mui-
to diferenciada” e não apenas no que respeita aos 
doentes do internamento. “Temos uma área de 
ambulatório que permite que os doentes perma-
neçam menos tempo internados e possam conti-
nuar o seu tratamento, que é supervisionado aqui 
no Serviço”, explica.

Neste espaço localiza-se também o Labora-
tório Vascular, onde é realizado um importante 
número de exames de diagnóstico vascular por 
métodos não invasivos. Neste momento, traba-

lham neste espaço duas técnicas cardiopneumo-
logistas. 

Atividade “muito movimentada”

A Consulta Externa é, naturalmente, outra das 
vertentes do Serviço. Luís Mendes Pedro caracte-
riza-a como “muito movimentada” e explica que 
se encontra dividida em quatro diferentes áreas. 

A Consulta Geral, que dá resposta aos pedi-
dos de primeira vez e de seguimento; a Consulta 
de Acessos Vasculares para Hemodiálise, recente-

mente transformada em consulta multidisciplinar, 
realizada em conjunto pela Cirurgia Vascular e pela 
Nefrologia. “Este projeto já está implementado e 
faz todo o sentido. Os doentes são vistos simulta-
neamente pelos médicos das duas especialidades, 
o que é muito importante no planeamento do trata-
mento e na agilização dos agendamentos”, explica. 

A Consulta de Malformações Vasculares é de-
dica a um grupo de doentes “muito específicos”, 
tanto do ponto de vista clínico como de diagnós-
tico e de tratamento. “É também uma consulta 
com uma diferenciação própria”, acrescenta. 

Finalmente, no polo do Hospital Pulido Va-
lente, é realizada, para além da Consulta Geral, a 
Consulta de Avaliação e agendamento pré-opera-
tório de doentes com varizes dos membros infe-
riores, em que é efetuada a orientação clínica an-
tes das intervenções cirúrgicas de ambulatório, 
que se realizam também neste espaço. 

Ao ser questionado sobre a ligação entre os espe-
cialistas dos dois hospitais, Luís Mendes Pedro res-
ponde tratar-se de “uma colaboração linear”. “Ge-
ralmente, encontramo-nos uma vez por semana, à 
quinta-feira. Os médicos com funções no HPV vêm 
ao Santa Maria participar na reunião clínica do Ser-

Tânia rafael tem 31 anos, é técnica car-
diopneumologista no laboratório de eco-
doppler do Serviço de Cirurgia Vascular do 
CHlN e afirma-se muito feliz com o seu 
trabalho. “É muito bom e gratificante. Te-
mos um grande rol de doentes e de dife-
rentes patologias, logo os dias são sempre 
diferentes”, exclama. 

Para si, o ambiente que se vive neste espa-
ço, tal como a ligação entre as diferentes 
classes profissionais são “ótimos”: “Fun-
cionamos todos como uma equipa, há um 
grande sentido de entreajuda entre nós.” 
Tânia rafael considera que a Cardiopneu-
mologia é “um elemento fundamental e in-
dispensável ao Serviço de Cirurgia Vascu-
lar”, pois, através da realização dos exames 
complementares de diagnóstico, mais con-
cretamente o ecodoppler – um exame não 
invasivo com uma elevada acuidade e sen-
sibilidade diagnóstica –, é possível estudar 
e fazer o seguimento dos doentes com dife-
rentes patologias do foro vascular.
Cardiopneumologista desde 2008, segun-
do conta, a oportunidade de trabalhar 
em Cirurgia Vascular, aliada ao interes-
se pessoal, foi “crucial”. “Durante o cur-
so, desenvolvi um interesse especial pela 
área da ultrassonografia cardiovascular e 
a oportunidade de trabalhar neste Serviço 
foi ideal”, conclui Tânia rafael.

tânia raFael, técnica 
cardiopneumologista:

“Há um grande 
sentido de 
entreajuda  
entre todos  
os profissionais”

aos 29 anos, Tony Soares está no 4.º ano do 
Internato Complementar de angiologia e Ci-
rurgia Vascular e colabora com o Serviço há 
cerca de 3 anos e meio. “este é um internato 
duro, mas está, na sua globalidade, a correr 
bem. estamos num hospital central, em que 
nos deparamos com o mais variado tipo de 
patologias e com cirurgia diferenciada, com a 
qual não temos contacto na maioria das ins-
tituições”, afirma, observando tratar-se de 
uma “grande oportunidade”. 

Por outro lado, acrescenta que existe no Ser-
viço um “certo défice” de recursos humanos, 
que o “obriga”, tal como aos seus colegas, a 
desdobrar-se em várias tarefas. 
afirmando estar a gostar da experiência, o jo-
vem médico diz que esta é uma especialida-
de que lhe permite acompanhar os doentes 
no pré, intra e pós-operatório, fazendo o seu 
seguimento a longo prazo e permitindo-lhe, 

assim, conhecer o utente e desenvolver uma 
relação médico/doente. 
“a maior parte das vezes é uma profissão gra-
tificante. Porém, lidamos com patologias mui-
to graves em doentes com múltiplas comorbi-
lidades e, em alguns casos, acabamos por não 
poder oferecer a solução de que gostaríamos 
por ser tecnicamente impossível”, lamenta.  
e nota: “Por vezes, pode ser frustrante, mas é 
algo com que temos de aprender a lidar.”
a escolha da especialidade foi, tal como re-
corda, um percurso gradual. Desde o início da 
sua licenciatura, na Universidade do Minho, 
em Braga, que esteve envolvido na atividade 
científica do Departamento de Ciências Cirúr-
gicas do Instituto de Ciências da Vida e Saúde 
e ficou fascinado por esta área em geral. 
Mais tarde, no Internato do ano Comum, es-
colheu o estágio opcional de Cirurgia Vascu-
lar e deparou-se com uma realidade que, até 
à data, desconhecia, com patologias com que 
não estava familiarizado, mas que lhe desper-
taram bastante interesse. 
“Nesta especialidade, acabamos por acompa-
nhar o doente em todo o seu percurso e foi 
isso que mais me fascinou”, lembra. 
ao ser questionado sobre se gostaria de 
continuar neste espaço enquanto especia-
lista, Tony Soares pondera e afirma ser ain-
da cedo para tomar tal decisão. Mas acres-
centa que, se o Serviço “continuar com o 
rumo que parece estar a tomar”, destacan-
do, por exemplo, o compromisso da nova 
Direção no desenvolvimento da atividade 
científica, gostaria de ficar.

tony soares, interno da especialidade:

“Fazer o internato neste serviço  
é uma grande oportunidade”

Ficha técnica:
Recursos humanos
Médicos especialistas em Cirurgia  
Vascular: 9

Médicos internos: 9

Cadiopneumologistas: 2

Enfermeiros:
Polo Hospital de Santa Maria: 29

Atividade em 2016
Consultas: cerca de 15.700
Exames: cerca de 7500
Cirurgias: cerca de 1600
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tratamento endovascular 
do aneurisma da aorta

O aneurisma da aorta é uma doença po-
tencialmente letal e com elevado risco 
de morte (85%) após rutura. Pode envol-

ver qualquer segmento da aorta, sendo mais fre-
quente na aorta abdominal. O tratamento desta 
patologia baseia-se na deteção precoce seguida 
de intervenção cirúrgica profilática. 

A cirurgia arterial direta reconstrutiva do aneu-
risma da aorta está estabelecida desde as déca-
das de 60 e 70 e consiste na ressecção parcial do 
aneurisma e interposição de um conduto proté-
sico suturado sob visão direta, excluindo assim o 
aneurisma e restabelecendo a circulação arterial. 
Inicialmente aplicada no tratamento do aneuris-
ma da aorta abdominal (AAA) infrarrenal, a cirur-
gia convencional foi progressivamente aplicada a 
aneurismas abdominais que se estendem às arté-
rias renais e viscerais, aorta torácica e aorta tora-
coabdominal, com excelente durabilidade, apesar 
de um risco de mortalidade não negligenciável e 
que resulta da magnitude da intervenção cirúrgica.

A publicação de Juan Parodi, em 1991, sobre 
o tratamento endoluminal do aneurisma da aor-
ta abdominal (“EndoVascular Aortic Repair” - 
EVAR) marcou a evolução da Cirurgia Vascular 
e revolucionou o seu tratamento. Aplicando prin-
cípios de técnicas endovasculares utilizadas na 
doen ça oclusiva, esta nova modalidade terapêuti-
ca baseia-se na inserção remota de endopróteses 
(condutos sintéticos suportados por esqueletos 
metálicos constituído por stents autoexpansí-
veis) a partir das artérias femorais, sob visão fluo-
roscópica, que progridem sob fios-guia. A fixação 
endoluminal da endoprótese em aorta não aneu-
rismática permite a exclusão do aneurisma da cir-
culação arterial, com a sua consequente despres-
surização e abolição do risco de rutura.

Graças a um intenso desenvolvimento tecnoló-
gico, as endopróteses artesanais tubulares inicial-
mente aplicadas no AAA foram substituídas por 
sistemas modulares estandardizados de endopró-

teses bifurcadas que se fixam proximamente na 
aorta infrarrenal e distalmente nas artérias ilía-
cas comuns. Os benefícios de tratar os aneurismas 
aórticos à distância através de uma técnica menos 
invasiva confirmaram-se por uma importante re-
dução da mobilidade e mortalidade verificada na 
cirurgia convencional aórtica e a sua utilização foi 
rapidamente generalizada durante a década de 
90. O EVAR abriu a possibilidade de tratar doen-
tes mais idosos e com múltiplas comorbilidades, 
anteriormente vedados à cirurgia convencional 
por um risco cirúrgico proibitivo. 

O conceito de exclusão endovascular foi tam-
bém desenvolvido para os aneurismas da aorta 
torácica (TEVAR-“Thoracic EndoVascular Aor-
tic Repair”), mostrando também claros benefí-
cios na redução da mortalidade aos 30 dias, ain-
da mais marcantes que nos AAA devido à grande 
invasibilidade da cirurgia direta da aorta toráci-
ca. O TEVAR foi ainda amplamente aplicado com 
sucesso no tratamento de ruturas traumáticas do 
istmo aórtico ou em casos de dissecção aórtica.

Novas formas de falência do EVAR foram des-
critas, incluindo fixação inadequada ou migração da 
endoprótese, perda da selagem do aneurisma e apa-
recimento de fugas para o saco aneurismático (“en-
doleaks”) que levam a nova pressurização do saco, 
a sua expansão e eventual rutura, levantando ques-
tões sobre a durabilidade a longo prazo do EVAR. 

A eficácia de EVAR nos AAA, em comparação 
com a cirurgia convencional, veio a ser compro-
vada pelos estudos randomizados e controlados 
realizados na Europa, o estudo holandês DREAM 
e os dois estudos EVAR (1 e 29) efetuados no 
Reino Unido que ajudaram a clarificar os bene-
fícios e as limitações da tecnologia endovascu-
lar, nomeadamente redução significativa da mor-
talidade precoce aos 30 dias e diminuição da 
mortalidade determinada pelo aneurisma (aneu-
rysm–related death), cujo benefício era evidente 
até aos 4 anos, não obstante a maior necessidade 

de reintervenção endovascular para tratamento 
de complicações associadas ao EVAR. No entan-
to, os resultados aos 10 anos e 15 anos demons-
traram o desaparecimento da vantagem inicial de 
EVAR na sobrevivência dos doentes por morta-
lidade associada a rotura de aneurisma da aor-
ta pós-EVAR e maior necessidade de intervenção 
endovascular, com risco acrescido de complica-
ções fatais e readmissão hospitalar. 

Conceitos como anatomia favorável para 
EVAR, escolha informada e avaliação do risco 
cirúrgico passaram a integrar a prática vascular 
e são hoje determinantes na escolha da melhor 
modalidade terapêutica para cada doente, ha-
vendo ainda um papel importante para a cirurgia 
convencional, quer no tratamento de doentes de 
bom risco, quer no tratamento das complicações 
descritas do EVAR.

Finalmente, o contínuo progresso da tecnolo-
gia do EVAR levou ao aparecimento de endopróte-
ses com fenestrações e ramificações que permitem 
englobar os ramos viscerais da aorta na reconstru-
ção endovascular e, assim, tratar aneurismas jux-
ta e pararrenais, aneurismas toracoabdominais e 
aneurismas do arco aórtico com sucesso e marca-
da redução da mortalidade. Este é um dos campos 
da Cirurgia Vascular com um intenso progresso e 
tem levado a uma mudança do paradigma da in-
tervenção endovascular, levando à criação de salas 
híbridas, que aliam as vantagens de equipamento 
fixo de angiografia às condições de bloco operató-
rio, definindo novas formas de atuar, com eviden-
tes ganhos na qualidade de imagem, segurança do 
doente e dos profissionais de saúde. 

É também hoje reconhecido que a centrali-
zação de procedimentos de EVAR complexos é 
fundamental para uma adequada diferenciação 
técnica dos cirurgiões e que o volume de casos é 
determinante na realização destes procedimentos 
com sucesso, no contexto atual de racionalização 
de recursos e contenção de custos na Saúde.

ruy FernanDes
assistente De Cirurgia VasCuLar Do CHLn-Hsm

retor do Serviço está a correr com “normalida-
de”, Luís Mendes Pedro fala das necessidades 
mais prementes deste espaço, que represen-
tam também os desafios para um futuro pró-
ximo. 

Tal como indica, são necessários mais es-
pecialistas e melhores condições tecnológicas: 
“Hoje em dia, é muito importante trabalhar-se 
em salas híbridas, que permitem realizar simul-
taneamente procedimentos de cirurgia aberta 
convencional juntamente com técnicas de inter-
venção endovascular diferenciada para a qual 
é necessário dispor de imagem com qualidade 
adequada. As salas híbridas combinam estes 
dois requisitos.”

Conclui, mencionando que, em conjunto com 
o Departamento de Coração e Vasos e o Con-
selho de Administração, se está a trabalhar no 
sentido de melhorar as condições tecnológicas 
do Serviço.

Ser enfermeira no Serviço de Cirur-
gia Vascular é, para Sandra Carri-
lho, “muito motivador”. Colabora 
com este espaço há cerca de qua-
tro anos e afirma que, “apesar do 
ritmo sempre muito acelerado”, 
está satisfeita com o seu trabalho. 
Segundo refere, como membro da 
equipa multidisciplinar do Serviço 
de Cirurgia Vascular, os enfermei-
ros têm, de acordo com as suas 
competências, uma função funda-
mental. acresce, neste caso, o pa-
pel do enfermeiro de reabilitação, 
área em que Sandra Carrilho se 
especializou e que considera ser 
“essencial”. o serviço de Cirurgia 
Vascular desenvolve um programa 
de enfermagem de reabilitação.
“o nosso objetivo é promover a 
autonomia do doente, seja no pré 
ou no pós-operatório; atuar a ní-
vel da prevenção de complicações 
do ponto de vista respiratório; e 
promover a melhor funcionalidade 
motora no pós-operatório. Intervi-
mos também no pré-operatório, 
fazendo uma avaliação inicial do 
doente, iniciando-se nesta fase o 

processo de reabilitação/readap-
tação funcional”, explica, acres-
centando terem um projeto de 
reedu cação funcional respirató-
ria e motora, desde há três anos e 
meio, com excelentes resultados.
Sandra Carrilho descreve a relação 
que tem com os elementos das di-
ferentes áreas profissionais como 
de “confiança profissional”. em 
relação à equipa de enfermagem, 
considera que os elementos mais 
antigos são “pilares do Serviço”, 
com grande conhecimento científi-
co nesta área, colaborando na in-
tegração dos novos profissionais e 
na transmissão de conhecimentos.
o ambiente vivido neste espaço 
é “bom”, até mesmo junto dos 
doen tes, com quem acabam por 
desenvolver uma relação. “esta-
mos presentes 24 horas/dia na 
vida do doente”, exclama. 
Tal como conta, trata-se predo-
minantemente de indivíduos com 
patologia médico-cirúrgica e é 
preciso fazer com que percebam 
que esta é uma relação profissio-
nal enfermeiro/doente. Também 

a inclusão da família ou de ou-
tras pessoas de referência no pro-
cesso de reabilitação do doente é 
fundamental.

“aqueles que ficam internados 
mais tempo tendem a conside-
rar-nos família. embora sejamos 
parte integrante do seu processo 
de tratamento e de cuidado, te-
mos que tentar distanciar-nos um 
pouco. Conseguindo estabelecer 
bem este limite, a relação com o 
doente é excelente.”

 Sandra Carrilho tem 44 anos, é 
enfermeira há 23 e recorda que na 
altura de escolher uma profissão 
optou por enfermagem por “gos-
tar muito de crianças”. Contudo, 
pouco a pouco, percebeu que gos-
tar é diferente de cuidar de crian-
ças. e, hoje em dia, sabe que tem 
preferência pelo cuidar do adulto 
e idoso com patologia médica. 
“É fundamental conhecer os re-
cursos que a comunidade tem 
disponíveis para dar resposta às 
necessidades do doente e da sua 
família. alguns dos nossos doen-
tes são autónomos, têm uma vida 
profissional ativa e quando saem 
voltam à sua rotina diária, porém, 
uma percentagem é sujeita a am-
putação e tem de recomeçar”, 
menciona, acrescentado que a ar-
ticulação entre enfermagem de 
reabilitação e o Serviço de Medi-
cina Física e de reabilitação tem 
sido uma mais-valia no processo 
de reabilitação dos doentes. 
 “reabilitar é recomeçar e é aqui 
que entra o papel do enfermeiro 
de reabilitação”, termina.

sandra carrilHo, enFermeira especialista em enFermagem de reabilitaÇÃo:

“o enfermeiro tem um papel essencial”
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tratamento 
endovascular 
de doente com 
aneurisma 
tóraco- 
-abdominal

o tratamento endovascular é, atual-
mente, uma alternativa menos invasi-
va à cirurgia aberta convencional nos 
doentes com patologia aórtica extensa 
e grave, de que são exemplo os aneu-
rismas da aorta tóraco-abdominal.  
as imagens anexas correspondem a 
uma destas intervenções que o serviço 
de cirurgia Vascular do cHln realiza 
de forma regular.
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Na primeira apresentação da circulação extra-
corporal fez-se referência à história deste conjunto 
de técnicas, numa linha de tempo que percorreu os 
primeiros passos dados pelos pioneiros, terminan-
do no desempenho na atualidade. 

Neste artigo, vamos dar maior ênfase à forma 
como o coração e os pulmões são substituídos arti-
ficialmente durante os procedimentos cirúrgicos.

Durante a cirurgia cardíaca, os cirurgiões necessi-
tam de um campo operatório limpo e sem sangue para 
trabalhar. Para conseguir isso, o sangue do coração é 
desviado para uma máquina e, depois de oxigenado, é 
devolvido à circulação sistémica. Essa máquina, desig-
nada como máquina de circulação extracorporal, in-
corpora um conjunto de bombas, das quais uma subs-
titui temporariamente a função cardíaca. 

Essas bombas, independentemente do seu tipo, 
são dispositivos impulsionadores que transferem 
energia mecânica ao sangue, fornecendo fluxo de 
uma forma contínua.

Dos tipos de bombas disponíveis, a mais utiliza-
da é a bomba de roletes ou peristáltica. Essa bomba é 
constituída por dois roletes num eixo central rotativo, 
rodando num carril circular onde está colocado um 
tubo de silicone preenchido com sangue do paciente. 
Existe sempre um dos roletes a comprimir o tubo, de 
forma que, quando os roletes giram, o sangue é im-
pulsionado para jusante. O débito da bomba depende 
das rotações aplicadas à bomba e do diâmetro inter-
no do tubo, numa relação diretamente proporcional. 

Esta bomba é a mais utilizada porque é a mais 
simples, económica, mais fácil de calibrar e tem o 
fluxo menos dependente de outras variáveis. Estas 
bombas também permitem fluxo pulsátil, embora 
seja uma função pouco utilizada. No entanto, apre-
senta algumas desvantagens, tais como risco acres-
cido de hemólise, descalibração, rutura do tubo, 
macro e microembolismo.

Para resolver as desvantagens desta bomba, fo-
ram adaptadas outras tecnologias para criar bombas 
impulsionadoras de sangue. Assim, em 1976, foi in-

troduzida no mercado a primeira bomba impulsio-
nadora de sangue com funcionamento centrífugo. 
Estas bombas são compostas por uma hélice apoia-
da em cones de policarbonato e uma carapaça rígida 
imóvel por fora, onde estão localizadas a entrada e 
a saída do sangue. A base da hélice é composta por 
uma liga metálica que, quando colocada num motor 
elétrico externo, gira por indução eletromagnética. 
Este efeito giratório cria uma diferença de pressão 
entre a entrada e a saída do sangue. Quanto maior a 
energia desenvolvida pelo motor maior a indução de 
movimento giratório aplicado à hélice e, tendencial-
mente, maior o débito da bomba.

Estas bombas apresentam como principal vanta-
gem a baixa taxa de hemólise e de destruição plaque-
tária, tornando-as a principal escolha para cirurgias 
mais complexas e de duração mais prolongada (> 6 
horas). Outra vantagem a apontar é a incapacidade 
de aplicar energia cinética a algo menos denso que 
o sangue, o que minimiza o risco de embolização 
gasosa. Como não é uma bomba oclusiva, é segura 
a sua utilização contra pressões muito elevadas. No 
entanto, também tem desvantagens. É mais dispen-
diosa e necessita de um medidor de fluxo externo, 
visto o fluxo depender, diretamente, do pré-load e 
do after-load. Como o fluxo não tem um comporta-
mento linear com as rotações da bomba, pode ha-
ver dificuldade em manter débitos mais baixos ou, 
inclusivamente, ocorrer fluxo retrógrado. Necessi-
ta, portanto, de uma curva de aprendizagem maior.

Estas bombas sofreram uma atualização recen-
te na construção, havendo disponível no mercado 
bombas totalmente magnéticas que minimizam ain-
da mais as lesões aos elementos figurados do sangue.

Existem também outros tipos de bombas com 
aprovação clínica. Bombas axiais podem ser colo-
cadas na ponta de um cateter e, através de um mo-
vimento giratório, produzem fluxo contínuo que 
pode ser usado para a descompressão das cavida-
des cardíacas, sendo utilizadas sobretudo na falên-
cia ventricular esquerda. 

Bombas pneumáticas são utilizadas sobretudo 
em equipamentos de assistência ventricular de lon-
ga duração, porque permitem fluxo pulsátil sem le-
são nos elementos figurados do sangue.

Da mesma forma, também a função pulmonar é 
substituída artificialmente durante o procedimento 
cirúrgico, visto que o sangue também vai ser des-
viado dos pulmões e antes de ser devolvido terá de 
ser oxigenado.

As primeiras tentativas de oxigenação artificial 
do sangue passavam com a simples agitação do 
sangue. Mais tarde foram usados outras soluções, 
desde a utilização de pulmões de animais até ao uso 
de discos rotativos, onde o sangue circulava sobre 
uma superfície rica em oxigénio. 

No entanto, os primeiros dispositivos comercia-
lizados foram oxigenadores de bolhas. Nos oxigena-
dores de bolhas a oxigenação e a ventilação depen-
dem da mistura de gases, isto é, da mistura de bolhas 
de diferentes diâmetros. A oxigenação baseia-se na 
dispersão de um gás num determinado volume de 
sangue. A transferência de oxigénio é mais lenta que 
a eliminação de dióxido de carbono. Este tipo de oxi-
genador foi descontinuado pelo grande risco de em-
bolias e destruição celular, sendo atualmente utiliza-
dos oxigenadores de membrana microporosa.

Em 1958, Clowes e Neville fazem a primeira uti-
lização de um oxigenador de membrana. Este tipo 
de oxigenador permite evitar o contacto direto entre 
o gás e o sangue, simulando a fisiologia pulmonar.  
As trocas gasosas dependem da difusão do gás atra-
vés da membrana para o sangue, de forma a simular 
a membrana alveolocapilar. As vantagens deste tipo 
de oxigenador são a alta transferência de oxigénio e 
dióxido de carbono mesmo com áreas capilares redu-
zidas, menor resposta inflamatória e menor agressão 
aos elementos figurados do sangue. Habitualmen-
te, estas membranas são constituídas por um nove-
lo de um tubo capilar oco de polipropileno, embora 
os modelos mais recentes sejam feitos de um políme-
ro plástico de polimetilpenteno. Este polímero tem 

Dispositivos para circulação extracorporal

como vantagens uma maior transferência de gases, 
menor trombogenecidade e duração até 30 dias.

Para conectar estes circuitos ao sistema circu-
latório do paciente são utilizados tubos de PVC 
biocompatíveis, por vezes, com revestimentos de 
superfície para produtos que entram em contacto 
com sangue. Estes revestimentos contêm um an-
ticoagulante, a heparina, para evitar que o circui-
to trombose. O revestimento destina-se a ser utili-
zado durante a circulação extracorporal ou de um 
suporte pulmonar e/ou cardíaco extracorporal. 
Este tipo de revestimento promove a hemocom-
patibilidade e reduz a ativação dos fatores de coa-
gulação. Apesar desse revestimento, é necessário 
que o paciente esteja totalmente heparinizado.

A capacidade de desviar o sangue do corpo permi-
te que o coração seja esvaziado de sangue e parado, de 
forma a proceder-se à correção cirúrgica, principal-
mente se esta for intracavitária. No entanto, a para-
gem do coração sem circulação sanguínea, exceto por 
períodos muito curtos de tempo, acarreta alterações 
graves da função cardíaca devido a isquemia tecidu-
lar. Vários artigos foram publicados e tinham como 
objetivo encontrar um método mais seguro e eficaz, 
que minimizasse as consequências da ausência de flu-
xo sanguíneo nas artérias coronárias e, como conse-
quência, a isquemia tecidular durante a cirurgia.

Nesse contexto, em 1955, Melrose introduziu a 
cardioplegia, um método de proteção do miocár-
dio, através da injeção de solução de potássio, pro-
vocando uma paragem cardíaca em diástole e re-
duzindo em mais de 95% o consumo de oxigénio 
do miocárdio, pela ausência de atividade eletrome-
cânica, preservando a capacidade contrátil para o 
momento a seguir à correção cirúrgica.

Deste modo, a cardioplegia minimiza a isque-
mia do miocárdio induzida pela clampagem da aor-
ta, preserva a função cardíaca e permite uma cirur-
gia mais simples, fiável e segura. 

Existe uma grande controvérsia sobre a compo-
sição ideal da cardioplegia, (sangue, solução crista-

loide, substratos energéticos), sobre a melhor via de 
administração (anterógrada ou retrógrada), tempe-
ratura ideal (hipotérmica ou normotérmica), inter-
valos de administração (contínua ou intermitente), 
o que leva a que este método de proteção miocárdica 
varie de centro para centro, não havendo evidência 
clara da superioridade de um método sobre o outro. 

Para evitar a distensão ventricular e conse-
quente aumento do stress tecidular, com aumento 
do consumo de oxigénio, são usados aspiradores 
intracavitários que drenam o sangue para o circui-
to extracorporal, assim como o ar que fica dentro 
do coração, aquando da abertura das cavidades.

Tal como a cardioplegia é usada para baixar o me-
tabolismo cardíaco, a hipotermia também pode ser 
usada para arrefecer todo o corpo e aumentar a tole-
rância do organismo à isquemia. A perda de 1º C de 
temperatura corporal corresponde a uma diminuição 
de 7% do metabolismo, se bem que cada tecido res-
ponde de forma distinta à hipotermia. Por exemplo, 
o coração consegue bater a temperaturas tão baixas 
quanto os 32º C sem afetar o inotropismo, mas tendo 
um efeito cronotrópico negativo muito acentuado; as-
sim, a diminuição do metabolismo é obtido em maior 
parte pelo facto de o coração bater menos vezes. 

No início da cirurgia cardíaca usavam-se ba-
nheiras com gelo para arrefecer o corpo dos doen-
tes que iam ser submetidos a cirurgia. Quando se 
iniciaram as primeiras experiências e casos clínicos 
as opções tecnológicas eram bastante reduzidas, o 
que fez com que se tivesse de recorrer a alternativas 
pouco ortodoxas, como radiadores de motociclos.

Felizmente, hoje em dia, os sistemas usados estão 
selados em unidades que permitem o aquecimento e 
arrefecimento de até três circuitos em que não existe 
contacto do sangue com nenhum outro agente, visto 
que a água que circula nesses circuitos passa de reser-
vatórios de água quente ou fria nas unidades de aque-
cimento até membranas de poliuretano integradas no 
oxigenador, sendo as trocas de temperatura efetua-
das por transferência e, em menor parte, convexão.

Por fim, uma das grandes preocupações do 
perfusionista é a preservação da volémia do 
doen te, principalmente porque a cirurgia cardía-
ca é uma especialidade cirúrgica onde ocorrem 
grandes variações de volume num curto espaço 
de tempo, existindo a necessidade acrescida de 
infusões de solutos e hemoderivados.

Equipamentos como os aspiradores de campo 
recolhem o sangue extravasado no campo cirúrgi-
co para o circuito extracorporal, permitindo a rein-
fusão de volta para o organismo, fator importante 
para minimizar as perdas sanguíneas.

Outros equipamentos que se podem utilizar são os 
hemofiltros e os equipamentos de reaproveitamento 
sanguíneo. Os primeiros são semelhantes aos filtros 
de hemodiálise, mas funcionam sem fluido dializan-
te, permitindo uma filtração do sangue menos seleti-
va, mas mais rápida. Com estes equipamentos os ele-
mentos com baixo peso molecular, como é o caso da 
água e dos eletrólitos, serão eliminados e elementos 
com alto peso molecular, como é o caso das proteí-
nas, vão permanecer no espaço vascular, aumentan-
do assim os valores da hemoglobina do doente.

Os equipamentos de reaproveitamento sanguí-
neo foram desenvolvidos em 1974. O sangue é aspi-
rado do campo operatório e sujeito a uma centrifu-
gação com separação dos elementos figurados mais 
pesados do plasma, com posterior reaproveitamen-
to dos eritrócitos, o que permite reduzir o consumo 
de hemoderivados. Apresenta também como grande 
vantagem o facto de se tratar sempre de sangue au-
tólogo, o que se torna mais seguro para os doentes.

Estas tecnologias são usadas diariamente pelos 
perfusionistas para, de forma competente, se reali-
zar algumas das cirurgias mais complexas e tecnica-
mente mais exigentes. Assim, e com o auxílio de tec-
nologia de ponta, pode-se manter a vida de forma 
artificial durante um período de tempo, enquanto 
um conjunto de equipamentos apoiados em méto-
dos e técnicas avançadas asseguram a vida humana, 
mesmo com um coração que parou de bater.

vanessa Freitas 
CarDiopneumoLogista Do serViço De Cirurgia CarDiotoráCiCa Do CHLn
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A elevada prevalência de doentes com feridas 
complexas internados no Serviço de Cirur-
gia Vascular (SCV) do CHLN e o impacto 

que esta situação provoca quer a nível individual, 
quer económico tornam este tema um assunto re-
levante não só na nossa prática diária, mas tam-
bém em saúde pública; e deve obrigar-nos a uma 
reflexão crítica sobre a qualidade dos cuidados de 
enfermagem prestados a estes doentes.

A equipa de enfermagem participa em Proje-
tos de Qualidade de Cuidados de Enfermagem 
(PQCE) Organizacionais, de modo a promover 
a segurança e a eliminar con-
sequências resultantes do in-
ternamento. Simultaneamente, 
existem PQCE internos desen-
volvidos no serviço pela equipa 
de enfermagem sob a sua inter-
venção direta. Um desses pro-
jetos é o “Tratamento diferen-
ciado a feridas complexas com 
recurso a terapias convencio-
nais/inovadoras”. Um dos cri-
térios de avaliação de resulta-
dos é a cicatrização da ferida 
complexa. Este PQCE é desen-
volvido, no SCV-CHLN, em re-
gime de internamento e/ou ambulatório.

Quando o impedimento para a alta é passível 
de tratamento em ambulatório, os doentes são 
encaminhados para consulta externa. Para a pro-
moção da continuidade de cuidados foi iniciada 
e desenvolvida uma parceria entre os enfermei-
ros do serviço e os enfermeiros do Centro de Am-
bulatório. Frequentemente, em situações mais 
complexas, o acompanhamento e o tratamento 
são realizados pelos enfermeiros na Unidade de 
Ambulatório do Serviço de Cirurgia Vascular. 

Apesar dos fatores psicossociais que reconhe-
cemos aos doentes a quem prestamos cuidados 
diferenciados à ferida – tais como ansiedade e 

depressão associados a: gestão da dor; mudança 
de pensos; exsudado e odor da ferida; função físi-
ca, funções e papéis sociais e familiares: entre ou-
tros –, este artigo abordará apenas o tratamento 
local à ferida complexa.

Neste contexto, tem havido um aumento ex-
ponencial da investigação científica na área de 
tratamento de feridas, cujo conhecimento produ-
zido é fundamental na tomada de decisão clíni-
ca dos enfermeiros. A existência de informação é 
um dos aspetos essenciais para a tomada de deci-
são consciente e fundamentada.

Por definição, “ferida complexa” identifica as 
feridas crónicas e algumas feridas agudas cuja 
cicatrização é difícil de ser alcançada através de 
tratamentos convencionais e simples. Apesar 
desta definição ser conhecida, a verdade é que 
estas feridas continuam a ser um grande desafio 
para a equipa que cuida destes doentes. Motivo 
pelo qual doentes que possuem este tipo de fe-
ridas devem ter um tratamento diferenciado por 
equipas multidisciplinares em centros hospitala-
res especializados.

No mercado farmacêutico existe uma grande 
diversidade de pensos e apósitos. A grande apos-
ta dos enfermeiros deverá ser na informação – 

indicações e contraindicações – que cada pro-
duto poderá proporcionar para cada doente, de 
acordo com o(s) objetivo(s) que se pretende atin-
gir. Os Serviços Farmacêuticos do CHLN dispo-
nibilizam o material de penso necessário a cada 
doente, através do preenchimento de um docu-
mento de “Requisição de material de penso”. 
Existem ainda alguns produtos disponíveis ape-
nas através de autorização especial. 

O tratamento local a feridas complexas desen-
volvido no SCV-CHLN desenvolve-se em duas fa-
ses: 

1.ª fase – Preparação do leito da ferida;
2.ª fase – Aplicação de material de penso.

Na 1.ª fase – cuidados associados à pre-
paração do leito da ferida – a avaliação das 
estruturadas afetadas é fundamental. 

Em feridas superficiais não fistuladas e sem ex-
posição óssea ou de órgão é realizada lavagem/ 
/limpeza com água e sabão e posterior irrigação 
com solução salina estéril. Nas imagens seguintes 
é possível visualizar algumas feridas antes da sua 
lavagem/higienização à esquerda e as imagens da 
direita dizem respeito à mesma ferida após terem 
sido submetidas a lavagem/higienização.

a equipa de enfermagem 
participa em PQCe 
organizacionais, de modo 
a promover a segurança e 
a eliminar consequências 
resultantes do internamento.

tratamento diferenciado a feridas complexas
com recurso a terapias convencion ais/inovadoras

Em feridas com localização distal num mem-
bro, a preparação do seu leito inclui a pele cir-
cundante e os cuidados aos bordos de todo o 
membro. Esta preparação é possível ser visuali-
zada nas imagens apresentadas de seguida. 

Nas feridas cavitadas com exposição óssea ou de 
órgão é realizada lavagem/limpeza com solução estéril 

e posterior irrigação com solução salina estéril. A ima-
gem seguinte corresponde a uma dessas situações.

A 2.ª fase de tratamento de feridas complexas 
corresponde à aplicação de material de penso.  
O SCV-CHLN dispõe, e desenvolve, algumas “no-
vas técnicas”; nomeadamente:

Massagem e drenagem;
Terapia por pressão negativa;
Terapia por pressão negativa com irrigação;
Terapia larvar.
Estes temas serão desenvolvidos nas próxi-

mas edições da Coração e Vasos.

ana almeiDa
enFermeira responsáVeL Do serViço De Cirurgia VasCuLar Do CHLn-Hsm

no serViÇo de cirurgia Vascular do cHln (1.ª parte)

antes depois

antes depois
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O especialista estrangeiro deslocou-se até este 
serviço hospitalar com o objetivo de contactar 
com as técnicas minimamente invasivas que aqui 
se põem em prática, uma vez que pretende vir a 
implementá-las no seu hospital.

Ângelo Nobre, diretor do Serviço, esclarece 
que Johan Van Der Merwe esteve envolvido em 
duas intervenções: uma valvoplastia mitral por 
minitoracotomia direita e uma substituição val-
vular aórtica com válvula rapid deployment por 
miniesternotomia pelo terceiro espaço intercos-
tal. 

“É uma mais-valia para o Serviço poder mos-
trar o que faz e, dentro do possível, ensinar no-
vas técnicas. Obviamente, isto não é suficiente 
para que se possa iniciar um programa de ci-
rurgia cardíaca minimamente invasiva. Contu-
do, ficou acordado que, quando este for levado 
a cabo, iremos, periodicamente, à África do Sul 
ajudar nas primeiras cirurgias”, refere Ângelo 
Nobre.

serviço de Cirurgia Cardiotorácica col abora
na formação de especialistas estrangeiros
o serviço de cirurgia cardiotorácica recebeu, no passado dia 13 de abril, 
no Hospital de santa maria, um cirurgião cardíaco, johan Van der merwe, 
proveniente do netcare blaauwberg Hospital, em Waterville crescent, na 
áfrica do sul.

Ângelo nobre, Johan Van Der merwe e ricardo arruda
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A Cardiopneumologia centra-se no estudo 
morfofuncional e fisiopatológico do coração, va-
sos e pulmões e evoluiu, recentemente, para Fisio-
logia Clínica, abarcando também o estudo do sis-
tema nervoso central e periférico, coexistindo, por 
ora, licenciados em Cardiopneumologia e em Fi-
siologia Clínica. É uma profissão jovem na área da 
Saúde e da Tecnologia de Diagnóstico e Terapêuti-
ca, tornando-se cada vez mais abrangente e essen-
cial na prestação de cuidados de saúde a utentes 
e doentes, nas diferentes especialidades médicas. 

Como não podia deixar de ser, o CHLN, como é 
já seu apanágio, dispõe de uma equipa de 83 car-
diopneumologistas que, segundo Fernando Ri-
beiro, seu coordenador, se distinguem por serem 
“especializados nas diferentes áreas de saber que 
integram a Cardiopneumologia e que intervêm per 
si ou integrados em equipas multidisciplinares”. 

“Temos uma equipa altamente diferenciada e 
que se distingue não apenas pela sua capacida-
de de intervenção na prática clínica, mas também 
na formação – pré e pós-graduada -, uma área 
que fazemos questão em apostar e desenvolver”, 
afirma Fernando Ribeiro.

“A nossa postura foi sempre muito direciona-
da para termos colaboradores altamente diferen-
ciados e isso espelha-se na prática e na excelên-
cia clínica, ou seja, na prestação de cuidados. Se 
tivermos os melhores e os mais bem formados, 
conseguimos prestar os melhores cuidados, no 
ensino e na investigação científica”, nota, acres-
centando entenderem a formação e o conheci-
mento científico como “pilares do desenvolvi-
mento profissional”. 

No seu entender, o facto de receberem tanto 
alunos de Cardiopneumologia como licenciados, 
para formação pós-graduada, conferente ou não 
de grau académico, é também uma mais-valia para 
este centro hospitalar e para os seus profissionais. 

“Também aprendemos muito com os forman-
dos, porque trazem com eles as suas experiências 

e conhecimentos e esta partilha, com certeza, re-
sulta bem para todos.” 

No caso da formação pré-graduada, o CHLN 
recebe estudantes das diversas escolas superio-
res de tecnologias de saúde, institutos ou uni-
versidades, normalmente, nos penúltimo e no 
último ano da licenciatura (3º/4º anos), em que 
têm componentes de formação/estágios com du-
rações variáveis (entre quatro a seis semanas), 
consoante as áreas formativas. 

A formação pós-graduada é também variável. 
Pode tratar-se de cursos de longa duração, por 
exemplo, no âmbito de mestrados, mas há tam-
bém quem procure o CHLN para formações de 
curta duração, não integrados em qualquer está-
gio de valorização académica, mas sim num âm-
bito meramente formativo, uma vez que, segun-

do Fernando Ribeiro, dispõem de “tecnologia e 
de competência nas diferentes áreas de diagnós-
tico e de intervenção terapêutica.”

“Fomos pioneiros na implementação de di-
ferentes tipos de intervenções cardiovasculares, 
daí que colegas de outros centros queiram passar 
um tempo connosco”, observa. 

Cardiopneumologia: uma área 
em constante desenvolvimento

Proveniente de Coimbra, cardiopneumologis-
ta há 32 anos, Fernando Ribeiro tem, atualmente, 
54 anos de idade e é coordenador – nomeado pelo 
Conselho da Administração – de Cardiopneumo-
logia de todo o CHLN e, ainda, presidente do Con-

selho Técnico das Profissões de Diagnóstico e Te-
rapêutica, tendo sido eleito pelos seus pares. 

A saber, este órgão consultivo do Conselho de 
Administração é constituído pelos coordenadores 
das 13 profissões existentes no CHLN – Análises 
Clínicas e Saúde Pública, Anatomia Patológica, 
Citológica e Tanatológica, Audiologia, Cardiop-

neumologia, Dietética e Nutrição, Farmácia, Fi-
sioterapia, Neurofisiologia, Ortóptica, Radiolo-
gia, Radioterapia, Terapia Ocupacional e Terapia 
da Fala –, e tem “uma relação muito profícua 
com o Conselho de Administração”, de forma a 
envolver e resolver todas as situações relaciona-
das com estas 13 profissões.

Fernando Ribeiro recorda ter sido “o gosto pela 
prestação de cuidados de saúde e pelo auxílio ao 
próximo”, associado ao fascínio que tem por toda 
uma área tecnológica que acreditava, na altura, po-
der ser alvo de grande evolução e desenvolvimento 
– algo que se veio a confirmar –, que o levaram a 
escolher a profissão de cardiopneumologista. 

“Fiz esta opção exatamente na época em que 
os cursos na área das tecnologias da saúde foram 
criados. Tiveram início em 1980 e eu concorri em 
1981. Na altura, não estavam ainda integrados no 
ensino superior”, lembra.

E desenvolve: “A integração surgiu mais tar-
de, nos anos 90, após a luta dos estudantes e pro-
fissionais no exercício, tal como aconteceu com 
outros cursos não integrados, em que na área da 
saúde nos lembramos da Enfermagem.”

O nosso entrevistado iniciou o seu percur-
so profissional como cardiopneumologista, em 
1984, numa Unidade de Cuidados Diferenciados 
em Almada. Em 1988, entra então no Hospital 
de Santa Maria, tendo sido nomeado coordena-
dor desta área profissional, nesta mesmo insti-
tuição, em 2000. Mais tarde, em 2009, com a 
fusão com o Hospital Pulido Valente, este car-
go dirigente alargou-se a todo o centro hospita-
lar. Também, não descurou a sua formação aca-
démica, com pós-graduações na área da gestão, 
mestrado em Comunicação em Saúde, o título 
de Especialista em Cardiopneumologia-Fisiolo-
gia Clínica e doutorando em Tecnologia da Saú-
de pela FMUL.

“O cargo de coordenação foi e continua a ser 
um desafio, que assumo naturalmente. É assim 
que encaro a vida. Além disso, o facto de poder 
dar o meu contributo para a prestação de cuida-
dos de saúde de excelência e para o desenvolvi-
mento desta profissão num centro hospitalar 
como o CHLN é um orgulho enorme”, salienta 
Fernando Ribeiro.

E acrescenta: “Queremos ser os melhores, 
apoiar o desenvolvimento das unidades e dos 
serviços onde estamos, e assim seremos par-
te ativa na promoção dos melhores cuidados de 
saúde e na valorização do CHLN e do Serviço Na-
cional de Saúde.”

CoMPETêNCIA DEMoNSTRADA

Fernando Ribeiro menciona, ainda, que o 
reconhecimento que a Cardiopneumologia do 
CHLN tem junto de outros centros advém da 
“competência” que estes profissionais demons-
tram no seu dia-a-dia no que respeita à ativida-
de assistencial, à certificação de conhecimentos e 
competências, por entidades internacionais idó-
neas, alcançadas em diferentes áreas, à elevada 
participação em atividades científicas organi-
zadas pelos próprios, pelos diferentes Serviços 
de Ação Médica do CHLN ou por terceiros, e ao 
grande número de artigos que publicam em re-
vistas de âmbito nacional e internacional e à co-
laboração, como docentes, em vários institutos 
politécnicos e universidades. 

 “Estas são variáveis que, no seu conjunto, 
promovem esta matriz identitária do cardiop-
neumologista no CHLN.” 

Fernando Ribeiro não deixa de salientar o 
apreço que tem pelo Conselho de Administração 
do CHLN, fazendo questão de mencionar que este 
se preocupa em apoiar “muitíssimo”, no enqua-
dramento ao nível da gestão, a evolução e desen-
volvimento destas profissões. “Tenho de fazer re-
ferência aos desafios do Dr. Júlio Pedro e ao apoio 
incansável e inequívoco que recebemos, quer do 
Sr. presidente, Dr. Carlos Neves Martins, quer da 
Sra.ª diretora clínica, Dr.ª Margarida Lucas”. 

Os 83 cardiopneumologistas coordenados 
por Fernando Ribeiro encontram-se distribuí-
dos por oito serviços – Cardiologia, Cirurgia 
Cardiotorácica, Cirurgia Vascular, Medicina, 
Neurologia, Pediatria, Pneumologia e Urgência 
Central –, o que permite que, em cada uma destas  
áreas, “promovam a prestação de cuidados, de-
senvolvam atividades científicas e disponibilizem 
os seus saberes à formação de estudantes e de ou-
tros profissionais de saúde”. 

Fernando ribeiro, coordenador de cardiopneumologia do cHln:

“poder contribuir para a prestação de cui dados de excelência
e para o desenvolvimento da profissão é u m orgulho enorme”
a just news voltou ao serviço de cardiologia para, desta vez, para conver-
sar com Fernando ribeiro, coordenador de cardiopneumologia do cHln, 
que nos falou da evolução da profissão nesta instituição, afirmando-se 
orgulhoso por poder contribuir para o seu desenvolvimento e afirmação.

Fernando ribeiro

intervenção na cardiologia
Fernando ribeiro afirma que, especificamente, 
dentro da Cardiologia, o cardiopneumologista 
detém competências próprias, advindas da for-
mação de base e pós-graduada que o distingue, 
com conhecimento “extraordinariamente eleva-
do” nas diferentes áreas tecnológicas de diag-
nóstico e intervenção terapêutica. 
“No exercício da atividade profissional autónoma ou 
interdependente, se pensarmos em algumas técni-
cas não invasivas de diagnóstico, como a eletrocar-
diografia, a monitorização eletrocardiográfica dinâ-
mica (Holter); ou da pressão arterial, as provas de 
esforço com ou sem consumo de oxigénio, verifica-
mos a ação do cardiopneumologista na realização, 
interpretação e documentação dos resultados, inte-
grados no contexto clínico do utente/doente. 
a evolução tecnológica e o conhecimento cientí-
fico, de mãos dadas, proporcionaram uma revo-
lução tecnológica que nos tem permitido partici-
par nos seus resultados”, indica. 
Tal como observa, nas técnicas invasivas de 
diagnós tico e de intervenção cardiovascular, desde 
a Intervenção Coronária Percutânea (ICP) no trata-
mento do enfarte agudo do miocárdio; a interven-
ção em cardiopatia estrutural, como no tratamento 
da estenose valvular aórtica com recurso a próteses 
valvulares aórticas implantadas por via percutânea; 
ao encerramento do apêndice auricular esquerdo; à 
correção de defeitos septais, quer interauricular ou 
interventricular; à correção da insuficiência mitral 
grave, com dispositivos mecânicos por via percu-
tânea, o cardiopneumologista intervém ativamente, 
integrado na equipa pluridisciplinar. 
Um outro campo é a terapêutica das bradi-ar-
ritmias, pelos dispositivos médicos ativos – pa-
cemakers; das taquidisritmias, com os cardio-
versores-desfibrilhadores implantáveis; ou da 
insuficiência cardíaca, com os sistemas de res-
sincronização cardíaca.
“Merece destaque”, também, a área dos estudos 
eletrofisiológicos, no diagnóstico e tratamento de 
disritmias, recorrendo a técnicas de mapeamento 
eletroanatómico e ablativas, com recurso à ener-
gia de radiofrequência ou térmica (crioablação).
“em todas as áreas de diagnóstico e terapêuti-
ca, os cardiopneumologistas exercem as suas 
funções e competências, quer nos laboratórios 
de Pacing Cardíaco ou de eletrofisiologia, quer 
na vigilância clínica dos doentes portadores de 
dispositivos médicos ativos através da análise 
eletrónica em consulta presencial ou por mo-
nitorização remota”, conclui Fernando ribeiro, 
acrescentando que as outras áreas de saberes 
e de exercício profissional dos cardiopneumolo-
gistas merecerão idêntica reflexão numa próxi-
ma edição da Coração e Vasos.
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Os doentes cirúrgicos cardiotorácicos são mui-
to complexos e necessitam de suporte avançado 
de órgãos logo no imediato pós-operatório e du-
rante a sua estadia nos Cuidados Intensivos, ten-
do, por isso, esta Unidade, de acordo com Hugo 
Côrte-Real, “uma importância total e major”.

Coordenador da Unidade há cerca de quatro 
anos, Hugo Côrte-Real concluiu – “com muito 
carinho” – a especialidade de Medicina Interna. 
Contudo, lembra que sempre quis ser intensivis-
ta e que assumiu este compromisso com “espírito 
de missão”. Curiosamente, a Cirurgia Cardioto-
rácica era uma das suas segundas opções. 

“Tem sido um desafio diário, organizámo-nos, 
informatizámos totalmente a Unidade, estamos 
sem uso do papel, protocolámos todos os proce-
dimentos e atividades, crescemos e estamos ain-
da nessa fase e a desenvolver muitas atividades, 
quer em termos assistenciais como de implemen-

tação de técnicas e de ensino”, recorda o médico, 
falando da Unidade e do trabalho que desenvol-
ve com paixão. 

E acrescenta: “Para mim, é muito bom po-
der coordenar esta Unidade, gosto muito do que 
faço. Permanecerei aqui enquanto tiver uma mis-
são a cumprir.” 

Segundo Hugo Côrte-Real, esta Unidade de 
Cuidados Intensivo de nível três – que se situa nas 
instalações do Serviço de Cirurgia Cardiotoráci-
ca do CHLN – disponibiliza aos doentes todas as 
técnicas avançadas de que necessitam: monitori-
zação hemodinâmica avançada ao suporte venti-
latório mecânico invasivo e não invasivo, suporte 
renal contínuo, suporte mecânico temporário com 
balão intra-aórtico ou com ECMO (Extra Corpo-
real Membrane Oxygenation), às broncofibrosco-
pias, traqueostomias percutâneas e electrocatete-
res temporários, entre outras.

O intensivista explica que todos os indiví duos 
intervencionados no Serviço de Cirurgia Cardio-
torácica passam por esta Unidade. “Trata-se de 
pessoas realmente muito doentes e complexas, 
cujos órgãos mais importantes – coração e pul-
mões – são exatamente os mais atingidos, po-
dendo colocar todos os outros em disfunção. Por 
vezes, a gravidade é tal que têm necessidade de 
esternotomias de emergência”, afirma.

O número de dias que cada doente permanece 
nesta Unidade depende, obviamente, da sua evo-
lução clínica. Normalmente, começam por ser de 
nível três e, ao evoluírem favoravelmente, pas-
sam para dois. Quando deixam de necessitar de 
suporte de órgão vão, então, para a enfermaria.

“Ou seja, os doentes são operados, passam 
para os Cuidados Intensivos e, de acordo com a 
sua evolução clínica, vão descendo de nível de 
cuidados”, explica Hugo Côrte-Real, mencionan-
do que a enfermaria do Serviço é de “cuidados 
intermédios ou step down”: “Temos telemetria 
e muitos dos doentes saem dos Intensivos ainda 
com drenagens pericárdica/mediastínica e pleu-
rais, electrocateteres, com suporte hemodinâmi-
co mínimo.”

Todos os dias são operados no Serviço cerca 
de cinco doentes, ou seja, esta Unidade dá, em 

média, apoio a 1500 pessoas/ano, apresentando 
“uma rotatividade incrível”. 

A Unidade dispõe de 13 camas, contudo, com 
um “senão”: está dividida em duas por uma en-
fermaria, ou seja, tem seis camas de um lado e 
sete do outro. “A nossa vontade era juntar tudo 
num bloco único, de forma a termos as 13 camas 
juntas”, conta. 

Recursos humanos: a maior dificuldade

Os recursos humanos desta Unidade são cons-
tituídos por apenas um intensivista, isto é, o pró-
prio coordenador, e pelos cirurgiões do Serviço, 

uma vez que todos estão aptos a “dar suporte nos 
Cuidados Intensivos”. Além disso, recebem tam-
bém internos das especialidades de Anestesia, 
Cardiologia e Medicina Interna, que durante três 
a seis meses fazem a sua preparação em Cuida-
dos Intensivos.

“É muito bom recebermos internos na nos-
sa Unidade, não só porque podemos transmi-
tir os nossos conhecimentos, mas também por-
que nos ajudam. São jovens e têm vontade de 
aprender e de colaborar”, menciona Hugo Côr-
te-Real. 

Quanto às principais dificuldades e próximos 
desafios, o nosso interlocutor menciona tratar-

-se, em primeiro lugar, do número de enfermei-
ros, que deveria ser mais elevado. 

“A maior dificuldade é conseguir manter o rá-
cio de dois doentes por profissional. Precisamos 
de mais enfermeiros e isso nota-se, ainda mais 
quando temos um indivíduo mais complexo, 
com ECMO, em que precisamos de esvaziar uma 
cama para que possamos ter um enfermeiro ape-
nas dedicado a esse doente”, observa.

Por outro lado, e no que respeita aos médicos, 
apesar de estar a formar “aos poucos” os colegas de 
Cardiotorácica, que “ficam com uma boa prepara-
ção”, Hugo Côrte-Real considera que seria impor-
tante ter mais um colega de Cuidados Intensivos.

Hugo côrte-real, acerca da coordenaÇÃo da unidade de cuidados intensiVos do serViÇo de cirurgia cardiotorácica do cHln: 

“este é um desafio que assumi com espírito de missão”
em entrevista à just news, o coordenador da unidade de cuidados 
intensivos do serviço de cirurgia cardiotorácica do cHln, Hugo  
côrte-real, fala do espaço pelo qual está responsável. 

Hugo Côrte-real
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reabilitação cardiovascular:  
contributo da Faculdade  
de motricidade Humana da uL

De acordo com a sua própria definição, o 
processo de reabilitação cardíaca (RC) procura, 
como meta, um equilíbrio dos vários domínios do 
comportamento, de modo a transferir um bem-
-estar que só pode ser alcançado com hábitos de 
vida saudáveis. A qualidade de vida de cada pes-
soa, na qual a saúde é um fator essencial, deve 
constituir a primeira meta social. A reabilitação 
deve ser dirigida não só de forma a preparar o 
doente com doença cardiovascular na adaptação 
ao seu meio ambiente, mas também a intervir no 
seu envolvimento social como um todo, de modo 
a facilitar a sua integração social. A eficácia da RC 
depende de uma intervenção interdisciplinar que 
ultrapassa largamente o antigo conceito de mul-
tidisciplinaridade. 

Anualmente, aproximadamente 460 doentes 
com enfarte do miocárdio deveriam aderir a um 
programa de RC em cada um dos 22 centros na-
cionais. Contudo, estes números são mais reduzi-
dos devido a inúmeras barreiras, nomeadamen-
te, a ausência de comparticipação deste tipo de 
programa pelo Sistema Nacional de Saúde, a es-
cassez de centros de RC e sua deficiente distribui-
ção geográfica, a falta de referenciação médica, a 
falta de motivação do doente e/ou de divulgação 
dos programas (1).

A Faculdade de Motricidade Humana (FMH) 
desenvolve desde 1991 um programa de RC co-
munitária, o CORLIS (Clube Coronário de Lis-
boa), respondendo a necessidades da comunida-
de, da investigação e de formação. Após a fusão 
de universidades, a atual Universidade de Lisboa 
(UL), por intermédio das suas escolas, FMH e 
Faculdade de Medicina de Lisboa, disponibiliza 
desde 2016, nas instalações do Estádio Univer-
sitário de Lisboa, um programa de RC, designa-
do por “Centro de Reabilitação Cardiovascular da 
Universidade de Lisboa” (CRECUL). 

De acordo com todos os obstáculos 
identificados, a reduzida motivação do doente e 

a ausência de referenciação médica poderão ser 
resolvidas através de diferentes estratégias. Rela-
tivamente à falta de motivação do doente, a pres-
crição do exercício poderá ser diversificada, de 
forma a que a própria atividade física não seja de-
masiado monótona, como andar numa passadei-
ra ou cicloergómetro durante 30 minutos sempre 
à mesma intensidade. 

Este tipo de treino que é introduzido na maio-
ria das sessões de RC pode estar efetivamente a 
afetar tanto a adesão ao exercício bem como o seu 
próprio efeito em determinados sistemas biológi-
cos. As variáveis de treino podem ser manipula-
das durante a prescrição do exercício, incluindo 
o número de repetições, a duração dos interva-
los, a duração da recuperação e a própria inten-
sidade. Ao trabalhar com essas variáveis é possí-
vel introduzir diferentes modalidades de treino, 
como o treino intervalado de alta intensidade, 
o treino de força ou mesmo o próprio treino em 
circuito, que poderá eventualmente aumentar a 
adesão aos programas de RC comunitários. As-
sim, o planeamento e prescrição das sessões de 
treino para que seja possível identificar os mo-
mentos ideais para prescrever diferentes tipos de 
treino poderá ser baseado nos próprios modelos 
de treino desportivo.

De uma forma adaptada para a população 
cardíaca, é possível fazer uma periodização da 
prescrição de exercício durante um ano. A pe-
riodização é definida como um programa cícli-
co organizado, onde é planeada a variação da 
intensidade, volume, minimização de fadiga e 
maximização do desempenho(2). Estudos têm 
vindo a enfatizar a superioridade do treino perio-
dizado em relação aos métodos não periodizados, 
tanto em populações treinadas(3) como em adul-
tos inativos(4). 

Nos programas da UL CORLIS e CRECUL a 
componente de exercício físico tem uma dura-
ção anual, 3 sessões semanais com uma duração 

padrão de 60 minutos por sessão, com even tual 
interrupção no mês de agosto, sendo possível 
prolongar-se ao longo dos anos, caso não haja 
nenhum impedimento clínico para a prática.  
A prescrição do exercício físico segue as orienta-
ções do ASCM(5), é individualizada, baseada no 
treino periodizado, e as sessões são realizadas 
em grupo, contribuindo para um suporte social, 
com implicações positivas na adesão ao progra-
ma.
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