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Bem-vindos a mais um número da Coração e Vasos, onde revelamos 
o que se tem feito no nosso Departamento, em áreas tão díspares 
como insuficiência cardíaca, cardio-oncologia, hipertensão pulmonar, 
imagem vascular ou circulação extracorporal, sublinhando a vitalidade 
do mesmo.

A insuficiência cardíaca assume todo o protagonismo neste número, 
mostrando-se um pouco mais sobre alguns dos programas que temos 
vindo a desenvolver, de forma a sermos mais eficazes na maneira como 
tratamos os doentes portadores deste tipo de patologias. É também 
uma área em que temos procurado acompanhar os tempos modernos 
em Medicina, onde o papel do seguimento do doente em ambulatório 
assume um relevo cada vez maior.

É interessante verificar que as projeções mais recentes apontam para 
um número crescente de doentes com insuficiência cardíaca em sentido 
lato, mas, ao mesmo tempo, também uma maior percentagem de 
doentes que serão vigiados e tratados de forma ambulatória.

O conceito de home management (tratamento domiciliário) é, 
de facto, uma das grandes novidades na forma como se irá fazer 
medicina nos tempos futuros. Ou seja, o Hospital será cada vez mais 
para tratamento de situações agudas e realização de procedimentos 
específicos, ficando tudo o resto no âmbito do tratamento 
ambulatório, recorrendo às técnicas cada vez mais sofisticadas de 
home monitoring e da criação de hospitais de dia, multidisciplinares, 
com grande dinâmica funcional.

A importância da participação em estudos internacionais é por demais 
admitida por todos os que estão envolvidos na prestação diferenciada 

de cuidados médicos. Trata-se não só do reconhecimento do prestígio 
institucional, mas, sobretudo, da possibilidade de os nossos doentes 
poderem ter acesso à vanguarda da investigação clínica, de acordo 
com as práticas do que melhor se pratica no Mundo Moderno da 
Medicina.

O estudo Beta 3-LVH em doentes com insuficiência cardíaca com 
fração de ejeção preservada foi o primeiro ensaio clínico na área 
cardiovascular a ser financiado no âmbito do programa europeu 
Horizonte 2020 e foi com muito entusiasmo e orgulho que o nosso 
grupo esteve envolvido desde o início da sua conceção até à sua 
implementação. 

Finalmente, uma palavra para 2019, com vários eventos já a serem 
organizados, incluindo, em janeiro, o curso sobre Oclusões Coronárias 
Crónicas (New Frontiers in CTO), dias 10 e 11, e o II Curso Pós-
Graduado de Atualização em Cardio-Oncologia (24 e 25).

Depois, em fevereiro (22 a 24), teremos a IX Edição do nosso já 
consagrado Congresso, que este ano se passará a chamar Novas 
Fronteiras em Medicina Cardiovascular, tendo, pela primeira vez, um 
grupo de sessões paralelas dedicadas à Cirurgia Cardíaca e à Cirurgia 
Vascular, no verdadeiro espírito do Departamento de Coração e 
Vasos.

Em março, teremos um Curso sobre Hipertensão Pulmonar e, 
finalmente, em 5 e 6 de abril, vamos comemorar os 50 anos da UTIC 
Arsénio Cordeiro, a primeira Unidade de Cuidados Intensivos Cardíacos 
a ser aberta em Portugal, tendo representado um marco muito 
significativo na História da Cardiologia e da Medicina Portuguesas.

O protagonismo da insuficiência cardíaca

Fausto Pinto
Diretor Do Departamento De Coração  

e Vasos Do CHLn
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Uma gravata muito especial
Só pode ser mesmo muito especial a gravata em tom azul claro que Fausto Pinto resolveu usar no 1.º dia 
do VIII Congresso Novas Fronteiras em Cardiologia, ainda no Grande Auditório João Lobo Antunes. A 
atenção com que Fernando de Pádua e o ex-diretor do Serviço de Cardiologia do CHLN, José Nunes Dio-
go, a observam não deixa margem para dúvidas.

Uma equipa multidisciplinar 
constituída por pessoas “muito 
interessadas” e “muito dinâmi-

cas” dá resposta às necessidades 
dos doentes com insuficiência 

cardíaca acompanhados no 
âmbito de um programa protoco-

lado de seguimento coordenado 
por Dulce Brito, do Serviço de 

Cardiologia do CHLN. Os resulta-
dos obtidos com o RICA têm sido 
partilhados em reuniões científi-

cas nacionais e estrangeiros, mas 
a verdade é que em Santa Maria 

também existe a preocupação de 
manter informados os próprios 

doentes, por exemplo, através do 
fornecimento de brochuras como 

a que se vê na foto da capa.

a caPa Desta eDição

Trabalho de equipa

Koichiro Sugimura veio do Japão até 
Santa Maria para mostrar um pouco 
daquilo em que se especializou, a an-
gioplastia pulmonar por balão para 
tratamento da hipertensão pulmonar 
tromboembólica crónica. Mas, como a 
foto o documenta, não rejeitou a ajuda 
de um elemento da equipa quando se 
preparava para uma intervenção ver-
dadeiramente multidisciplinar, en-
volvendo, pelo menos, cardiologistas, 
radiologistas, enfermeiros e técnicos 
de Cardiopneumologia.

então e como está 
essa frequência cardíaca?

Note-se que o protagonista desta foto foi precisamente 
quem “deu uma mãozinha” ao cardiologista de inter-
venção japonês destacado nesta página.
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A insuficiência cardíaca (IC) é uma patologia 
com elevada prevalência em Portugal e no mun-
do. É a causa mais frequente de admissões hospi-
talares em pessoas com mais de 65 anos e cursa 
com elevadas mortalidade e morbilidade, estan-
do também associada a deficitária qualidade de 
vida dos doentes. 

Com o objetivo de contrariar esta realidade e, 
em particular, de reduzir o elevado número de 
rehospitalizações por IC, o Serviço de Cardiolo-
gia do Centro Hospitalar Lisboa Norte criou o  
RICA-HFTeam,, um programa de seguimento pro-
tocolado de doentes com esta patologia, no qual 
os doentes são seguidos durante pelo menos 12 
meses, após alta hospitalar, na sequência de in-
ternamento por IC. 

Apesar de ainda recente, este projeto conse-
guiu já “reduzir de forma muito significativa” a 
taxa de hospitalizações e de mortalidade, asso-
ciando-se ainda, e de acordo com Dulce Brito, a 
uma “melhoria da qualidade de vida dos doen-
tes, objetivada por parâmetros específicos para o 
efeito”. 

“Sendo a insuficiência cardíaca um proble-
ma crescente em todo o mundo, decidimos criar 
um programa estruturado de seguimento destes  
doentes em que, na continuação e sequência de 
um planeamento pré-alta, são reavaliados após 
esta de forma assídua, periódica (predefinida), 
sendo mais acompanhados do que seriam caso 
fossem observados apenas em consulta de roti-
na passados alguns meses”, explica Dulce Brito. 

E continua explicando que “as necessida-
des clínicas/terapêuticas são avaliadas durante 
o internamento e o seguimento do doente é 
estruturado de acordo com as mesmas”. No 
entanto, “todos os doentes têm uma primeira 
consulta de seguimento entre o 7.º e o 10.º dia 

após a alta, que é “muito importante para se ter 
a certeza de que está a aderir corretamente à te-
rapêutica”, para reforçar os ensinos sobre a sua 
doença, já iniciados durante a hospitalização, e 
para identificar e corrigir as dificuldades encon-
tradas pelo doente na transição hospital-domi-

cílio. O doente é então reavaliado ao fim de um 
mês, aos 3, 6 e 12 meses e depois anualmente, 
embora tal varie de acordo com a evolução da si-
tuação clínica.

Além disto, há também ligação à Medicina 
Geral e Familiar (MGF), uma vez que o doente 
leva na nota de alta a indicação de que está a ser 
seguido neste programa, para entregar ao seu 
médico de família. Pretende-se, no entanto, uma 
relação e interação maior e mais estruturada à 
MGF, a qual está a ser planeada.

“Dependendo da estabilidade do doente, este 
terá de ser observado com maior ou menor pe-
riodicidade. Estabelecemos a meta de um ano de 
programa porque, além da estabilidade clínica e 
da otimização terapêutica que se conseguem nos 
primeiros meses após a alta, 12 meses é o perío-
do necessário para que se possam verificar resul-

tados que se pretendem duradouros”, sublinha a 
nossa interlocutora. 

Dulce Brito acrescenta que, “quando a situa-
ção clínica ou os procedimentos necessários as-

sim o indicam, o doente continua a ser seguido 
pela equipa, a par do seguimento pelo seu médi-
co habitual”.

RICA-HFTeam com muito bons resultados

Dulce Brito afirma que a ideia de criar o RICA-
-HFTeam surgiu há cerca de quatro anos, quando 
Fausto Pinto, diretor do Serviço de Cardiologia, 
equacionou como prioritária a necessidade de ser 
efetivado um programa de insuficiência cardíaca e a 
convidou para coordenar o mesmo. Sendo esta uma 
das suas áreas de eleição e à qual se dedica de lon-
ga data, a cardiologista aceitou o convite. E conta: 

“Este início foi muito importante. Efetuámos 
primeiramente um levantamento quantitativo e 
qualitativo da realidade do nosso Serviço em ter-
mos de população internada por IC: quem eram 
esses doentes, quais as suas características, gra-
vidade, patologias causais e comorbilidades, qual 
a terapêutica instituída e qual o destino e percur-
so dos doentes após a alta hospitalar. 

Este levantamento incluiu 100 doentes conse-
cutivos e constituiu um Registo-piloto de IC aguda 
(ou crónica agudizada). Os resultados do mesmo 
– incluindo a análise dos fatores associados a pior 
prognóstico a curto, médio e longo prazo – condu-
ziram ao desenho de um modelo de seguimento 
que é o programa atualmente em funcionamento 
e que obteve, previamente à sua implementação, 
a aprovação da Comissão de Ética da instituição.

O doente é seguido de forma protocolada por 
cardiologista com experiência em IC, mas as vá-
rias necessidades do doente são providas por 
equipa multidisciplinar, constituída por “pessoas 
muito interessadas, muito dinâmicas”. 

Ao ser questionada, Dulce Brito explica a ra-
zão da escolha do nome RICA-HFTeam: “RICA sig-
nifica apenas registo de IC aguda; HFTeam é, como 
o próprio nome indica, a equipa de insuficiência 
cardíaca (Heart Failure). O registo é contínuo. 
Sempre que internamos um doente com IC é in-
cluído no registo após explicação detalhada do 
protocolo e obtenção do seu consentimento in-
formado escrito. Nesse caso, após a alta, é segui-
do, tal como está protocolado, por esta equipa.” 

A cardiologista acrescenta: “O modelo subjacen-
te ao programa pode não ser aplicável de forma ge-
neralizada. Outros modelos serão possíveis, depen-
dendo do contexto. No nosso contexto particular 
– Serviço de Cardiologia – a realidade observada no 
RICA-piloto levou à criação deste modelo, o qual se 
tem mostrado eficaz em termos de resultados. No 
entanto, o modelo do programa não é estático, mas 
dinâmico, e, por vezes, são necessárias adaptações 
às circunstâncias até logísticas e ao tipo de doente.”

Importância do ensino ao doente 
e do autocuidado

A pessoa que vive com IC crónica é um doente 
de alto risco. Contudo, se a situação estiver esta-
bilizada e a terapêutica otimizada, minimizam-se 
os riscos, ou seja, podem evitar-se rehospitaliza-
ções pela síndrome, melhorar a qualidade de vida 
e também aumentar a sobrevivência. 

“O facto de o doente aprender a conhecer a 
sua doença, saber a importância da adesão à me-
dicação, reconhecer os sintomas/sinais de agra-
vamento da IC e os cuidados e medidas que deve 
adotar, fazem parte da chamada “Educação” ao 

doente com IC e são medidas fundamentais para 
se obter estabilização e resultados favoráveis”, 
refere Dulce Brito.  

Assim sendo, neste programa, a equipa do  
RICA-HFTeam faz também os ensinos necessários 
e reforça a importância de adesão à terapêutica, 
processo iniciado ainda durante o internamento. 

“A participação do doente na gestão da sua  
doença, no seu tratamento e também a importância 
de aderir a programa de reabilitação cardiovascular 
após a alta é fundamental”, diz a cardiologista.  

Para terminar, Dulce Brito refere que o RICA 
é mantido por uma equipa dedicada, que em si-
multâneo mantém também toda a sua outra ati-
vidade assistencial, académica e também em ter-
mos de investigação. 

E comenta: “A Medicina atual – neste caso, a 
Cardiologia – pretende não só prevenir, diagnosti-
car e tratar de acordo com a melhor evidência cientí-
fica. Pretende também que a sua atuação se traduza 
em divulgação e partilha do conhecimento adqui-
rido. Orgulhamo-nos da nossa prática e dos resul-
tados obtidos nos doentes que seguimos e a equipa 
do RICA tem divulgado e partilhado os mesmos em 
reuniões científicas nacionais e internacionais”. 

“este programa já reduziu de forma muito significativa
as taxas de rehospitalização e de mortalidade”
com apenas um ano e meio desde a sua implementação, o rica-HFTeam, 
programa protocolado de seguimento de doentes com insuficiência car-
díaca, já permitiu reduzir as taxas de rehospitalização e de mortalidade 
devido à síndrome, após a alta hospitalar, tendo-se repercutido, também, 
na melhoria da qualidade de vida destes doentes. a cardiologista Dulce 
brito, sua coordenadora, fala sobre o projeto. 

Dulce brito, carDiologista e coorDenaDora Do rica-hFteaM: 

elementos do programa riCa-HFteam

médico faz educação para a saúde a doente com insuficiência cardíaca
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titin-truncating variants affect 
heart function in disease cohorts 
and the general population

A miocardiopatia dilatada (MCD) é uma 
doença do músculo cardíaco em que o 
coração se distende excessivamente e 

perde a sua capacidade para bombear o sangue 
eficazmente. A MCD afeta cerca de 1 em cada 250 
pessoas, frequentemente causa insuficiência car-
díaca e é a indicação mais frequente para a trans-
plantação cardíaca. A MCD pode ser causada por 
doenças comuns, como enfartes do miocárdio, 
hipertensão não controlada ou miocardite (in-
flamação do músculo cardíaco), mas em cerca de 
50% dos casos é possível identificar uma origem 
familiar ou genética.

Em estudos recentes demonstramos que em 
15 a 20% de todos os doentes com MCD são de-
tetadas mutações no gene da titina, uma pro-
teína sarcomérica gigante que desempenha 
um papel crucial no funcionamento do mús-
culo cardíaco. No entanto, também encontra-
mos mutações semelhantes em cerca de 1% de 
toda a população, sem doença cardíaca aparen-
te. Era, portanto, fundamental estudar estas va-
riações genéticas na titina para melhor perceber 
os mecanismos moleculares que causam MCD, 
bem como analisar em maior detalhe os seus 
efeitos, quer em voluntários saudáveis, quer em  
pessoas com MCD. 

Integrado na equipa do Professor Stuart 
Cook (professor de Cardiologia Clínica e Mole-
cular) no Imperial College London, liderámos 
um estudo internacional envolvendo colabora-
ções com cientistas e médicos em Singapura, 
Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos. Re-
crutámos doentes com MCD (2495) e controlos 
saudáveis (61.834), tendo efetuado testes ge-
néticos nos dois grupos. Este grande número 
de participantes permitiu-nos demonstrar que, 
independentemente de onde ocorrem no gene, 
mutações na titina aumentam consideravel-
mente o risco de desenvolver MCD. No entanto, 
este risco varia entre 3.7x e 50x, dependendo de 

que região do gene é afetada. Esta informação 
adicional poderá ajudar a melhor quantificar o 
risco em pessoas que têm estas mutações, mas 
não têm MCD, particularmente em familiares 
de pessoas afetadas.

Para definir os efeitos das mutações na titina 
na população em geral, reali-
zámos em 1409 dois controlos 
saudáveis, ressonância magné-
tica cardíaca avançada com se-
quências de alta resolução (tri-
dimensional) que analisámos 
com recurso a técnicas de in-
teligência artificial (“machi-
ne learning”). Analisando os 
modelos 3D destes corações, 
foi possível detetar que muta-
ções em titina estão associadas 
a uma dilatação das cavidades 
ventriculares num padrão se-
melhante ao observado em MCD, mas que, por 
ser pouco acentuado, não é facilmente detetável 
usando técnicas de imagiologia cardíaca stan-
dard.

Esta observação foi confirmada quando rea-
lizámos ressonância magnética cardíaca e estu-
dos hemodinâmicos em ratos com e sem mu-
tações em titina. Enquanto em ratos jovens 
nenhumas diferenças significativas foram de-
tetadas entre os grupos, os ratos com mais de 
1 ano e com mutações em titina desenvolveram 
insuficiência cardíaca. Sob stress hemodinâmi-
co (volume), os corações de ratos jovens com 
mutações entraram em insuficiência cardíaca 
com volumes muito mais baixos do que nos ra-
tos saudáveis. 

Baseando-nos nestas experiências e em estu-
dos moleculares, concluímos que mutações em 
titina causam alterações intracelulares e fisioló-
gicas no miocárdio que deixam o coração mais 
suscetível a desenvolver MCD. O coração nestas 

pessoas aparenta ser normal por conseguir com-
pensar o insulto biomecânico causado pela al-
teração na proteína titina. No entanto, “stress” 
adicional no sistema cardiovascular, tal como 
quimioterapia, enfarte do miocárdio, consumo 
excessivo de álcool, certas infeções virais ou a 

gravidez, levam a uma descompensação e às al-
terações macroscópicas características da MCD. 
Necessitamos agora de melhor caracterizar os fa-
tores ambientais e genéticos que podem desenca-
dear a progressão de MCD neste 1% da população 
que tem um risco acrescido e desenvolver estra-
tégias de prevenção ou de tratamento mais espe-
cíficas e eficazes.

antónio de Marvão
interno De CarDioLogia, imperiaL CoLLege HeaLtHCare nHs trust, mrC CHain-FLorey 
CLiniCaL LeCturer in CarDioLogy, imperiaL CoLLege LonDon

A MCD afeta cerca de 1 em cada 
250 pessoas, frequentemente 
causa insuficiência cardíaca e  
é a indicação mais frequente 
para a transplantação cardíaca.

António Marvão, interno de Cardiologia do 
Imperial College Healthcare NHS Trust e cli-
nical lecture in Cardiology do Imperial Col-
lege London, venceu a 1.ª edição do Prémio  
AIDFM CETERA. Este visa distinguir o me-
lhor artigo científico publicado por investiga-
dores portugueses, durante o ano de 2017, em 
revistas indexadas na área cardiovascular, e 
foi uma das novidades do VIII Congresso No-
vas Fronteiras em Cardiologia.

Como tem sido tradição, a abertura do Con-
gresso Novas Fronteiras em Cardiologia, 
que este ano somou a sua 8.ª edição, rea-

lizou-se no Hospital de Santa Maria, tendo con-
templado as áreas de Cardiologia, Cirurgia Car-
díaca e Cirurgia Vascular. Prosseguiu depois em 
Óbidos. 

Organizado pela Associação de Investigação 
e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina  
(AIDFM), que promove, há mais de 20 anos, a in-
vestigação biomédica na FMUL, o Congresso No-
vas Fronteiras procura mostrar um pouco do que 
se vai fazendo, não só no Serviço de Cardiologia 
do CHLN como em todo o Departamento de Cora-
ção e Vasos. Também procura abordar alguns as-
petos que possam ser mais inovadores, contando 
habitualmente com um conjunto de convidados 
estrangeiros e com a presença de colegas e amigos 
de outros serviços hospitalares do país.

Viii Congresso novas Fronteiras 
em Cardiologia
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Formação e aprendizagem
em circulação extracorporal (CeC)

Dinis Monteiro concluiu a licenciatura em 
Cardiopneumologia em 2017, pela Escola 
Superior de Tecnologias da Saúde de Lis-

boa, tendo iniciado as suas funções na Cardioteste, 
em Lisboa, onde realizava métodos complementa-
res de diagnóstico e terapêutica (MCDT) não inva-
sivos. Rafael Pereira terminou a licenciatura em 
Cardiopneumologia em 2014, na Escola Superior 
de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa. No mes-
mo ano, iniciou a atividade, na área da Cardiologia 
de Intervenção, no Hospital Garcia de Orta, onde 
desempenhava várias funções no decorrer de coro-
nariografias e/ou angioplastias coronárias.

Com percursos académicos semelhantes e, 
apesar de percursos profissionais distintos, con-
sideram a sua experiência necessária às suas fun-
ções atuais enquanto perfusionistas em forma-
ção. Os seus conhecimentos culminam na união 
e partilha de competências. Neste clima de entre-
ajuda, têm partilhado o desafio da sua formação.

Visando a sua integração profissional, estes 
novos elementos podem contar com algumas ba-
ses teóricas adquiridas ao longo do percurso aca-
démico. Contudo, a sua formação passa também 
pelo estudo dos componentes necessários às suas 
funções, nomeadamente, a fisiologia e a respos-
ta orgânica às técnicas da perfusão cardiovascu-
lar (CEC e ECMO). Na vertente prática da CEC, 
podem contar com a experiência profissional dos 
seus colegas seniores que, quer por meio de cirur-
gias in vivo, quer por casos partilhados, transmi-
tem as suas competências aos novos elementos.

Para além da CEC aplicada à cirurgia cardía-
ca, os perfusionistas encontram novos desafios 
da técnica em crescendo de ECMO (do inglês, ex-
tracorporeal membrane oxygenation).

Desde 2016 que o CHLN-HSM é considerado 
o centro de referência para programas de ECMO. 
Um desses exemplos é o Programa Nacional de 
Colheitas em Dador de Coração Parado, no qual 
esta técnica desempenha um papel fundamental 
na preservação e manutenção do funcionamento 
multiorgânico até à colheita dos órgãos. Ambos os 
formandos encontram-se também em formação 
neste programa, visando, num futuro próximo, in-
tegrarem a escala de prevenção da equipa de per-
fusionistas de forma autónoma.

Contudo, a primeira aplicação clínica do 
ECMO neste centro foi em doentes em falência 
respiratória. Nestes casos, o sistema é utilizado 
em doentes cujo suporte ventilatório mecânico, 
as manobras de resgate pulmonar e a terapêuti-
ca convencional são insuficientes para assegurar 
a correta oxigenação sanguínea e, dessa forma 
(numa posição paracorporal), funcionam como 
um pulmão artificial de alta eficiência durante 
longos períodos de tempo. Pode ser necessário 
aplicar a técnica noutras unidades de saúde e efe-
tuar o transporte para este centro hospitalar me-
diante o apoio do ECMO, onde já por várias vezes 
os novos elementos da equipa de perfusão acom-
panharam os seus colegas nesses “resgates”.

Simultaneamente, acompanharão os seniores 
nas prevenções da cirurgia cardiotorácica, onde 

poderão ser confrontados com casos mais desa-
fiantes. 

Dinis Monteiro e Rafael Pereira salientam 
que “um dos pilares que sustenta a formação e 
integração neste Serviço é a disponibilidade não 
só das suas partes como dos seus pares”, a qual 
aproveitam para agradecer. Ambos acreditam 
na mais-valia do seu crescimento conjunto e que 
este culminará no “enriquecimento” da equipa de 
perfusionistas do Hospital de Santa Maria.

Perspetivando um futuro mais ou menos pró-
ximo, os jovens perfusionistas afirmam ambi-
cionar poder desenvolver e aperfeiçoar as suas 
competências por forma a integrar a equipa au-
tonomamente. Para além disso, e abraçando um 
dos projetos do Serviço, gostariam de se ver inte-
grados numa sala híbrida, desempenhando nes-
ta as suas funções numa equipa multidisciplinar. 
No âmbito teórico, consideram “importante o in-
vestimento intelectual”, como, por exemplo, no 
ingresso em congressos nacionais e internacio-
nais, com o objetivo de aprofundar os seus co-
nhecimentos nas novas tecnologias aplicadas à 
CEC e aos seus novos desafios. Por fim, os no-
vos elementos gostariam de ver culminar a sua 
integração na aprovação na respetiva acreditação 
pelo European Board of Cardiovascular Perfu-
sion.

Dinis Monteiro e rafael Pereira são 
os novos elementos que vieram re-
forçar, desde o início do presente 
ano, a equipa de perfusionistas do 
serviço de cirurgia cardiotorácica 
do Departamento de coração e va-
sos (hospital de santa Maria). os 
jovens técnicos tiveram diferentes 
percursos académicos e profis-
sionais até iniciarem, simultanea-
mente, funções neste serviço.

Dinis monteiro e rafael pereira

estudos de iniciativa  
do investigador

Nos dias de hoje, o tratamento terapêuti-
co individualizado parece ser a solução 
ideal, recomendando-se assim múlti-

plas combinações de fármacos. No entanto, para 
isso, serão necessários inúmeros e contínuos es-
tudos clínicos para que seja garantida a evidên-
cia científica necessária. Por outro lado, os estu-
dos clínicos habituais promovidos pela Indústria 
são desenhados com propósitos bastante especí-
ficos – estudos, na maioria das vezes, robustos e 
de larga escala –, mas que não têm como objetivo 
responder a estas questões. 

Os estudos de iniciativa do investigador (EII) 
complementam estes “grandes” estudos clínicos 
promovidos pela Indústria e abordam questões 
que têm a finalidade de confirmar, melhorar ou 
refutar questões clinicamente importantes rela-
tivamente ao diagnóstico e às diferentes abor-
dagens terapêuticas nos serviços prestados ao  
doente. 

Mais, os EII têm uma função conside-
ravelmente importante no desenvolvimento 
de fármacos e dispositivos médicos após a 
aprovação regulamentar dos mesmos, uma vez 
que não há como compreender completamente 
todos os riscos e usos potenciais de um produto 
até que este seja utilizado na população em 
geral. É por esta razão que a Indústria está de 
olhos postos nos EII e está, de forma crescen-
te, a apoiar financeiramente este tipo de pro-
jetos. Os EII são uma forma vital de ampliar 
os conhecimentos sobre segurança e usos 
adicionais de fármacos e dispositivos médicos, 
podendo potencialmente melhorar a saúde de 
mais doentes e atender a requisitos regulamen-
tares adicionais. 

Os EII são estudos clínicos desenhados, pla-
neados e coordenados por investigadores, po-
dendo estes serem investigadores indivi duais 
ou instituições (centros de investigação, uni-
versidades, sociedades cientificas, etc.). O in-

vestigador, nestes casos, tem o papel de promo-
tor do estudo clínico e, por isso, é responsável 
por todas as questões legais e regulamentares 
da condução e gestão do mesmo, conforme de-
finido por todas as leis e regulamentos aplicá-
veis.

O investigador é, assim, res-
ponsável pela conceção do estu-
do, implementação do projeto, 
execução operacional, manipu-
lação, análise e interpretação 
dos dados, bem como pelas pu-
blicações científicas subsequen-
tes.

Os primeiros passos para o 
investigador incluem: estru-
turar o protocolo do estudo e 
toda a documentação neces-
sária, planear e construir fer-
ramentas para a gestão de da-
dos, estudar e acionar todas as 
colaborações necessárias, es-
timar com precisão os custos 
do projeto, submeter o estudo 
às entidades regulamentares, 
entre outras tarefas. Uma vez 
iniciado o estudo, é importan-
te garantir o recrutamento pla-
neado de doentes, monitorizar 
a qualidade dos dados e docu-
mentar os eventos adversos, atuando sempre de 
acordo com os princípios estabelecidos nas Boas 
Práticas Clínicas (ICH-GCP). 

Em paralelo com o aumento do número de 
EII, tem aumentando também a necessidade 
da criação de estruturas especializadas em in-
vestigação clínica para dar apoio aos investi-
gadores. As Contract Research Organization 
(CRO) Académicas são, na maioria dos casos, 
uma excelente opção de parceria nos EII, pois, 
têm experiência na implementação e gestão de 

estudos clínicos, dando todo o suporte científico 
e operacional necessário nas diferentes fases de 
um EII.

Em conclusão, a investigação clínica acadé-
mica é essencial nos dias de hoje, em que a pro-
cura de evidência clínica e científica é a solução 

para melhorar os cuidados de saúde ao doente, 
sendo uma ferramenta-chave para a compreen-
são dos fármacos e dispositivos médicos utiliza-
dos na prática clínica e a sua aplicação adequa-
da, melhorando assim o conhecimento científico 
e contribuindo para otimizar os serviços presta-
dos ao doente.

Francisca Patuleia Figueiras
aiDFm-Cetera i gaiC

Os EII têm uma função 
consideravelmente importante 
no desenvolvimento de fármacos 
e dispositivos médicos após 
a aprovação regulamentar 
dos mesmos, uma vez que 
não há como compreender 
completamente todos os riscos 
e usos potenciais de um produto 
até que este seja utilizado na 
população em geral.
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Just News (JN) – É presidente do 
Conselho Técnico das Profissões de 
Diagnóstico e Terapêutica do CHLN desde 
2011. Em que consiste este órgão? 

Fernando Ribeiro (FR) – As profissões de 
diagnóstico e terapêutica estão interligadas e as-
sociadas, trabalhando em cooperação próxima 
e estreita com as diferentes áreas e especialida-
des médicas. Contudo, no que respeita à gestão 
de topo, apesar de fazerem parte de um corpo es-
pecial e de serem profissões reguladas, por de-
bilidade da tutela em assumir a importância do 
contributo destas profissões para a qualidade 
da prestação de cuidados de saúde, em parida-
de com as demais (médicos e enfermeiros), ou 
por cedência a corporativismos identificados, a 
lei de gestão hospitalar não contempla a sua inte-
gração no órgão dirigente máximo da instituição. 
Por certo, não se traduzirá em espanto para nin-
guém que o representante destas profissões (téc-
nico diretor), tal como o diretor clínico e o en-
fermeiro diretor, tenha assento no Conselho de 
Administração. 

Neste hospital, com quase 500 TSDT, cada 
grupo vivia isolado, sobrevivendo per si, com li-
mitações identitárias e de coesão. Pese embo-
ra a legislação determinar a designação de um  
coordenador por profissão, faltava estruturar este 
corpo de dirigentes e dotá-lo de coerência, identi-
dade grupal e espírito de missão. Ao alcançar-se 
este desiderato, tínhamos consciência de que os 
colegas adotariam como suas as motivações dos 
seus dirigentes e a missão do Conselho Técnico. 

É evidente que a todas as profissões está sem-
pre associada uma dose de corporativismo. Po-
rém, o Conselho Técnico perspetiva, essencial-
mente, a melhoria da prestação dos cuidados de 
saúde, com vista à excelência e à diferenciação 
científica dos colegas, tendo presente que os pro-

fissionais organizados, articulados e ativos serão 
sempre facilitadores de um melhor modelo de 
gestão. Muitos são os contributos, mas sem dú-
vida que a evolução tecnológica – maioritaria-
mente transversal a estes profissionais, a par da 
diferenciação científica e profissional e da aqui-
sição de competências – muito tem ajudado ao 
êxito alcançado. Acrescentaria que, ao nível da 
gestão dos recursos tecnológicos, o contributo 
dado para a melhor escolha e gestão dos equi-
pamentos tem reflexos diretos na prestação de 
cuidados. É sabido que o equipamento tecnolo-
gicamente mais evoluído e mais adequado pro-
porciona melhores resultados, diagnósticos ou 
terapêuticos, de qualidade e de menor risco para 
o utente, em caso de risco associado à tecnolo-
gia.

Daí que fosse extremamente importante efe-
tivar-se a criação do Conselho Técnico, que tem 
uma Direção constituída por três elementos – 
o presidente e dois vogais –, a Dr.ª Isabel Die-
gues e a Dr.ª Patrícia Almeida Nunes. Os restan-
tes membros são os coordenadores das outras 10 
profissões existentes no CHLN.

Isto permitiu também que o Conselho de  
Administração passasse a ter interlocutores pró-
ximos e diretos, não necessitando de se dirigir 
à profissão A, B ou C quando precisa de intera-
gir com alguma das áreas, mas sim à Direção do 
Conselho Técnico.

Todos temos consciência de que os resultados 
que advêm de profissionais felizes com o seu de-
sempenho são melhores do que os demais, que 
vivem contrariados, incompreendidos ou insatis-
feitos, e o Conselho Técnico tem sido um interlo-
cutor ativo e muito diligente em relação à presta-
ção de cuidados e ao que são os interesses – na 
perspetiva do melhor exercício – destes profis-
sionais.

JN – Quais os principais objetivos e ati-
vidades? 

FR – O grande objetivo do Conselho Técnico 
é congregar a estrutura das diferentes profissões 
dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêu-
tica e facilitar a articulação com a gestão de topo. 
É meritório dizer-se que tal tem sido conseguido. 
Por um lado, pelo nosso interesse, disponibilida-
de, abnegação e entusiasmo; por outro, porque se 
tem verificado um comportamento digno e mui-
to louvável por parte do Conselho de Adminis-
tração, nomeadamente pelo Senhor Presidente e 
pela Senhora Diretora Clínica, que têm acarinha-
do e estimulado o Conselho Técnico a exercer as 
suas funções e apostado na melhor relação entre 
o Conselho de Administração e o Conselho Téc-
nico das Profissões de Diagnóstico e Terapêutica.

JN – Em termos mais concretos, quais 
são as principais atividades?

FR – Um dos nossos focos é a formação dos 
profissionais. Ou seja, estimular, discutir e apre-
ciar com o coordenador áreas de formação que se-
jam importantes e que possam refletir-se no me-
lhor desempenho dos profissionais. Naturalmente 
que existe também a preocupação com a gestão, 
quer de recursos humanos, quer de dispositivos 
e equipamentos, que competem a cada coordena-
dor.

A gestão de recursos humanos tem sido crítica 
ao longo dos tempos e tem merecido uma preo-
cupação acrescida por parte do Conselho Técni-
co, junto da Tutela, devido ao défice de recursos 
e à dificuldade em se obterem as autorizações 
para contratos de trabalho, não só de substitui-
ção – normalmente para as licenças de parenta-
lidade e ausências por gravidez de risco –, mas 

FernanDo ribeiro, PresiDente Do conselho técnico Das ProFissões De Diagnóstico e teraPêutica Do chln:

“o Conselho é ativo e muito diligente em relação à prestação
de cuidados e aos interesses dos profissionais”

(Continua na pág. 16)

Fernando ribeiro, presidente do conselho técnico das Profissões de Diagnóstico e terapêutica do chln, explica 
o que é este órgão, seus objetivos e atividades. referindo que o conselho técnico tem como finalidade congregar 
a estrutura dirigente das diferentes profissões dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, promovendo 
e facilitando a articulação com a gestão de topo, Fernando ribeiro não deixa de salientar o comportamento “digno 
e muito louvável” do conselho de administração, que tem estimulado e apostado nesta relação institucional.
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também para preencher as vagas dos colegas que 
vão saindo. 

Preocupamo-nos em ter os profissionais mais 
diferenciados e competentes. Como diz o nosso 
presidente, somos os melhores e queremos fazer 
jus a essa máxima. Temos vários colegas a partici-
par ativamente na área da investigação científica 
– que não se pode descurar –, tanto com projetos 
próprios como em colaboração. Além disso, rece-
bemos estudantes das diferentes escolas superio-
res de saúde e faculdades, que vêm fazer estágios 
e outras formações pré e pós-graduadas, algumas 
conferentes de grau académico.

JN – Como é representar estas 13 pro-
fissões?

FR – A pergunta é desafiante porque, 
habitual mente, quando se coloca esta questão há 
sempre a expectativa de que na resposta conste 
uma lista enorme de dificuldades. Como nunca 
falo pela negativa, pelo contrário, vou elencar a 
lista das situações que são muito positivas. É ex-
tremamente gratificante perceber que, ao fim de 
algum tempo, coordenadores que não se conhe-
ciam – esta é uma instituição com mais de 6 mil 
trabalhadores – se encontrem, falem, partilhem 
e ponham em cima da mesa os seus problemas, 
dificuldades e limitações, para que se possa dis-
cutir e encontrar soluções. Isso é extraordinário!

Outro aspeto também relevante é esta relação 
de muita proximidade. Este órgão veio permitir 
que os seus membros sintam que, ao partilharem 
os seus saberes, todos saem mais robustecidos e 
serão melhores dirigentes. Isto tem sido muito 
útil porque os profissionais sentem que os coor-
denadores fazem parte da solução e não do pro-
blema, o que também é importante para quem 
dirige os serviços e a instituição. Esta atitude es-
timula a identidade profissional, a coesão grupal, 
a capacidade de interagir e, sobretudo, desenvol-
ve o sentido de pertença. Penso que todos ganha-
mos com estruturas com este paradigma. 

JN – O que o levou a assumir este car-
go? 

FR – A vida deve ser encarada como um de-
safio constante, em que temos de “pedalar”, sob 
pena de nos imobilizarmos e cairmos! É um 
pouco como andar de bicicleta! Quando não sa-
bemos, se conseguirmos equilíbrio ao dar as 
primeiras pedaladas, a estrutura do veículo aju-
da-nos a promover a estabilidade. Depois é man-
ter, não guinar demasiado, respeitar os demais 
utilizadores da via e saber travar. 

Primeiro porque, de alguma forma, fui desa-

fiado pelos colegas para assumir a Direção do 
Conselho Técnico. Tenho dito isto ao longo da 
vida: voltaria a fazer exatamente o mesmo per-
curso profissional, não mudava em nada as op-
ções que fiz. Tem sido um trajeto de trabalho, 
mas com reflexos muito positivos, quer para a 
minha profissão, quer para as demais, porque 
sempre me envolvi de uma forma mais ou menos 
eclética no desenvolvimento, na estrutura, no es-
tímulo da formação e da aquisição de competên-
cias dos profissionais. 

Digo isto aos meus alunos e aos meus pa-
res. Ninguém se afirma numa profissão por de-
creto, só por competência! Qualquer pessoa, in-
dependentemente da área profissional, que é 
competente e diferenciada, tem sempre oportu-
nidade de singrar. Isso é um princípio e uma má-
xima que tento difundir e que creio que estará 
muito certa. 

Por outro lado, esta é a minha casa. Estou 
neste hospital desde maio de 1988. Sinto que te-
nho obrigações para com a instituição e, se pu-
der contribuir para que os resultados – para 
os utentes, doentes, profissionais e organiza-
ção – sejam melhores do que seriam na ausên-
cia desta estrutura (Conselho Técnico) e modelo 
organizacional, sentir-me-ei recompensado e 
impelido a continuar a abraçar desafios e a dar 
o melhor contributo, em consonância com as mi-
nhas capacidades e competências. 

Sinto particular satisfação quando reconhe-
ço competência e motivação acrescidas num co-
lega. Tal significa que o nosso trabalho, enquan-

to líder e dirigente, foi o adequado. Por isso, o 
meu objetivo e aquilo que me moveu foi poder 
dar um contributo à comunidade científica e pro-
fissional, assim como à causa primeira da nossa 
ação, enquanto profissionais de saúde, que são os 
utentes e os doentes.

JN – É também coordenador de 
Cardiopneumologia do CHLN, desde 
2002. Em que consiste este cargo? 

FR – Esta foi a minha primeira função en-

quanto dirigente. Não é uma resposta fácil 
porque a licenciatura em Cardiopneumologia 
abrange várias áreas do conhecimento. 

Na área dos meios complementares de diag-
nóstico não-invasivo cardiológico existem uma 
série de exames, desde o eletrocardiograma aos 
registos ambulatórios eletrocardiográficos e de 
pressão arterial, ecocardiograma e provas de es-
forço com ou sem consumo de oxigénio. Na in-
vasiva, o cateterismo cardíaco com avaliação 
hemodinâmica e angiográfica e o estudo eletrofi-
siológico, Em qualquer destas áreas se evolui do 
diagnóstico para a intervenção terapêutica, sen-
do hoje comum, com equipas altamente diferen-
ciadas, proceder ao tratamento do enfarte agudo 
do miocárdio ou de disritmias graves, entre ou-
tras intervenções terapêuticas na doença coro-
nária, na cardiopatia estrutural ou com técnicas 
ablativas, como na fibrilação auricular e outras 
perturbações graves do ritmo cardíaco. 

O tratamento das disritmias – que surgem em 
diferentes locais do coração, que podem ser alta-

mente perturbadoras e até letais – evoluiu com 
o grande boom do desenvolvimento tecnológi-
co, sendo possível, através do mapeamento com 
a colocação de elétrodos, identificar o seu local, 
destruindo-as com a aplicação de energia de ra-
diofrequência ou por crioablação. 

Outra área, ainda dentro da intervenção, extra-
ordinariamente crítica e que teve também grande 
desenvolvimento é a dos dispositivos médicos ati-
vos, quer os conhecidos pacemakers, dispositivos 
usados para tratar as situações clínicas resultantes 
da diminuição acentuada da frequência cardíaca, 
quer os cardioversores-desfibrilhadores e disposi-
tivos de ressincronização cardíaca.

Em todas estas áreas, tenho equipas de colegas 
altamente diferenciados (dos mais diferenciados 
que temos no país e na Europa) que estão muito 
motivados e se dedicam, com afinco, à sua forma-
ção, à melhor prática clínica e primando pela exce-
lência na prestação de cuidados de saúde. Na área 
vascular, temos os estudos ultrassonográficos da 
circulação vascular, desde uma veia ou artéria do 
membro inferior até uma artéria cerebral, passan-
do pelos abdominais e pelos membros superiores. 
Ainda no Departamento, temos outro grupo de co-
legas que estão na área da perfusão cardiovascu-
lar, na circulação extracorporal e em todas as ver-
tentes ligadas à perfusão. 

Iniciou-se em outubro passado, neste hospi-
tal, o programa de doação de órgãos em cora-
ção parado, naturalmente, em colaboração com 
o INEM. As vítimas que estão em condições para 
se proceder à recolha de órgãos são colocadas em 
ECMO, até se proceder à intervenção. Desde essa 
altura, passámos a ter também uma escala de 24 
horas para assegurar estes procedimentos. Além 
disso, temos casos de doentes que estão em ou-
tras unidades hospitalares que não tem esta di-
ferenciação e que precisam deste suporte. Nes-
sas situações, é enviada uma equipa que coloca 
o equipamento e promove o resgate para o nosso 
Serviço de Medicina Intensiva. 

Além destes, temos ainda um grupo de car-
diopneumologistas, altamente diferenciados, nos 
Serviços de Pneumologia e Pediatria, não só para 
os estudos da função respiratória e para todas as 
técnicas associadas como também para os estu-
dos do sono. Tanto pela DPOC como pelo aumen-
to da obesidade ou por outras situações, temos 
muitos doentes com dificuldades respiratórias 
muito acentuadas durante o sono. Estas pessoas, 
além de não terem qualidade de vida, têm um ris-
co enorme de sinistralidade, porque adormecem 
muito facilmente, até a conduzir. Por outro lado, 
esta síndrome obstrutiva respiratória, SAOS, tem 
implicações diretas no sistema cardiovascular.

Respondendo à sua pergunta, de uma forma 

muito extensiva neste hospital, de acordo com a 
sua especialidade, tenho profissionais colocados 
em nove serviços de ação médica, para além de 
ter uma equipa no Serviço de Urgência, 24 h/24 
h, 365 dias por ano. Temos de ter uma respos-
ta célere para a Via Verde Coronária, para a Via 
Verde de AVC e para a dor precordial. 

JN – Quais as principais necessidades 
da Cardiopneumologia em Portugal? 

FR – Circunscrevemo-las muito aos recursos 
humanos, sobretudo quando as discutimos com 
os dirigentes da instituição, que são quem mais 
facilmente e melhor as compreendem. Contu-

do, quando as apresentamos à Tutela, ou seja, ao 
Ministério da Saúde, argumentam sempre com o 
número já contratado, comparativamente a anos 
anteriores, mas esquecem-se de um aspeto fun-
damental: as exigências a que estes profissionais 
estão hoje sujeitos são completamente diferentes, 
graças à evolução e diferenciação tecnológica e ao 
número de doentes que acorrem à instituição.

Olhando só para estes serviços, nomeadamen-
te para a Cardiologia, nos últimos anos, a dife-
renciação e complexidade dos MCDT (meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica) 

Nasceu em janeiro de 1963, em Coimbra, e desde cedo Fernando Ribeiro percebeu que a área da 
saúde seria o seu futuro. Fez um curso de Socorrismo na Cruz Vermelha, ainda antes de terminar 
o ensino secundário, e, como adepto 
que é de voluntariado, dedicou mui-
tas horas do seu tempo, numa corpo-
ração de bombeiros, a prestar socor-
ro pré-hospitalar. 

Mais tarde, em 1984, concluído o 
curso, decidiu mudar-se para Lisboa, 
por considerar que teria mais opor-
tunidades, tanto do ponto de vis-
ta formativo como do exercício pro-
fissional. “Iniciei numa unidade de 
cuidados de saúde diferenciados em 
Almada. Contudo, a área da Inter-
venção era a que me suscitava mais 
interesse e, quando possível, vim 
para Santa Maria, trabalhar no antigo Laboratório de Hemodinâmica”, lembra Fernando Ribeiro. 

É licenciado em Cardiopneumologia e detentor do Título de Especialista em Cardiopneumologia-
-Fisiologia Clínica. Fez várias pós-graduações (Metodologias do Ensino das Ciências; Gestão dos 
Serviços de Saúde; Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde - PADIS) e um mestrado em 
Comunicação e Saúde. “Isto permitiu-me, em colaboração com o IPL de Lisboa, onde sou professor, 
e a FMUL, criar um mestrado em Tecnologia de Intervenção Cardiovascular. O Prof. Fausto Pinto foi 
convidado a ser diretor e já conseguimos formar um significativo número de profissionais.”

Assumiu também “cargos de responsabilidade” na Associação Portuguesa de Cardiopneumolo-
gistas. “Recordo com satisfação o tempo de presidente. Foi um percurso de que me orgulho. Tentei 
ao longo do tempo ir fazendo escola e contribuir sempre, para que os profissionais se sentissem mo-
tivados e passassem a ser excelentes prestadores de cuidados de saúde altamente diferenciados, a 
bem dos nossos utentes”, afirma.

Fernando Ribeiro inscreveu-se na Faculdade de Medicina de Lisboa para fazer o seu doutora-
mento em Ciências e Tecnologias da Saúde, com o tema de dissertação “Impacto das novas tecnolo-
gias na intervenção coronária”. 

“O tempo é muito escasso e é o que tenho de menos”, diz. Praticamente não tem tempos livres.  
É casado e tem um filho de 21 anos. “Acho que cresceu rápido demais”, exclama.

FernanDo ribeiro:

“sempre soube que a área da saúde 
seria o meu futuro”

(Continuação da pág. 15)

(Continua na pág. 18)
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no que respeita a exames diagnósticos, como às 
técnicas de intervenção terapêutica, é tal que, por 
si, justificam, sensivelmente, o dobro dos profis-
sionais existentes. 

Nos últimos tempos, tem sido um cliché afir-
mar-se que se deve fazer mais com menos recur-
sos. Para além do paradoxo que representa, deve 
suscitar várias interpelações: Como? Que substân-
cia aditiva será necessária? Que modelo organiza-
cional promotor do bem-estar individual e grupal 
será implementado? Tantas outras questões pode-
rão ser colocadas, mas resta-nos sempre a mesma 
realidade, aquela que cada um sente e vive no seu 
dia-a-dia, com todos as vicissitudes que a com-
põem. Pese embora o crescimento da produtivi-
dade, não pode ser encarado como um bem em si 
mesmo, pois, só o será se envolto em qualidade, se 
associado a indicadores de satisfação dos utentes 
e dos profissionais. Porém, é humano e lógico pen-
sar que o limite terá sido atingido, pelo que sem 
renovação dos modelos gestionários e de análise 
de resultados e da adequação dos recursos huma-
nos às necessidades instaladas, a capacidade de 
resposta e a qualidade dos cuidados prestados es-
tarão comprometidos.

É preciso ter ainda em conta a formação dife-
renciada e o nível de exigência a que, atualmente, 
os profissionais são submetidos. Como simples 
exemplo: um estudo eletrofisiológico de há 10 
anos é completamente distinto dos que fazemos 
hoje, com intervenção terapêutica. A complexi-
dade e a demora média dos procedimentos au-
mentaram significativamente. Antes, os doentes 
mais complexos eram tratados por cirurgia car-
díaca. Agora, vêm para intervenção cardiovascu-
lar, porque têm comorbilidades associadas, que 
são proibitivas de serem submetidos a cirurgia.

A mudança é de 180 graus em termos de com-
plexidade, de alocação de recursos humanos e de 
tempos para estas práticas. E isto é semelhante 
para todas as áreas. Dai que o grande problema 
que enfrentamos seja o défice de recursos huma-
nos e a não autorização, por parte do Ministério 
da Saúde, para novas contratações. Por outro lado, 
nos últimos anos, a formação dos profissionais 
tem sido limitada por mecanismos burocráticos ou  
administrativos. As instituições não têm capaci-
dade formativa nem de financiarem a formação 
dos profissionais e, com a alteração da legislação, 
nomeadamente ao nível da Eucomed, hoje são tan-
tos os espartilhos colocados que começa a notar-se 
um défice significativo. São estes os dois proble-
mas major que identifico como limitantes. 

JN – Considera que a importância des-
tes profissionais é reconhecida, tanto pe-
los restantes profissionais de saúde, mé-

dicos ou não, como pela população em 
geral? 

FR – Em Portugal, a nossa cultura coloca al-
guns constrangimentos àquilo que é um conceito 
anglo-saxónico de reconhecimento. Nestes paí-
ses, vemos que para cada profissional estão mui-
to bem estabelecidas as áreas de intervenção e 
de interação dentro da equipa. Em Portugal, há 
como que um paradoxo porque, não raras vezes, 
o conhecimento não está associado a competên-
cias, é como que uma aquisição de estatuto so-
cial muitas vezes desprovida de conteúdo. Além 
disso, por tradição, os profissionais que sempre 
estiveram mais próximos dos doentes são os mé-
dicos e os enfermeiros. Aliás, hoje os enfermei-
ros reivindicam, com muita propriedade, que são 
os que estão mais próximos e os que mais tempo 
passam com os doentes. E é verdade! 

Isto cria uma aura um pouco diferente ao outro 
grupo de prestadores de saúde, de cuidados alta-
mente diferenciados, efetuados pelos técnicos su-
periores de diagnóstico e terapêutica. A evolução 
tecnológica a que assistimos, desde as últimas dé-
cadas do século passado, veio criar a necessidade 
de formar pessoas nestas diferentes áreas. Este as-
peto é muito curioso porque esta deve ser das pou-
cas vertentes em que Portugal teve visão estraté-

gica à distância. Desde 1980, aquando da criação 
das escolas de tecnologias da saúde, houve essa vi-
são, tendo-se verificado, no final do século passa-
do, um boom de escolas superiores da saúde a mi-
nistrar licenciaturas nas áreas das tecnologias da 
saúde, tanto incluídas em institutos politécnicos 
como em universidade. 

Em relação ao reconhecimento, é curioso. Esta 
era uma das questões que me preocupou e que 
abordei nos trabalhos que desenvolvi para a mi-
nha tese de mestrado. Queria saber se os cida-
dãos identificavam ou não os profissionais que 
lhes fazem os exames. Recolhi uma amostra mui-
to significativa, apenas na área cardiovascular, e 
os resultados foram muito interessantes, porque 
indicam que sim. Identificam. Não sabem muitas 
vezes qual a designação profissional, mas sabem 
que não são médicos, nem enfermeiros, e que são 
pessoas muito diferenciadas naquela tecnologia. 
E, assim sendo, são melhores e estão mais aptos 
que os demais profissionais para o fazer. Esse é o 
reconhecimento. 

Em conclusão, quando estão numa unidade 
de saúde, os doentes identificam com alguma fa-
cilidade os diferentes profissionais, até porque, 
hoje, todos devem estar identificados e devem 
identificar-se perante os utentes.

angioplastia pulmonar por balão 
para tratamento da hipertensão 
pulmonar tromboembólica crónica

Koichiro sugiMura Deu ForMação no chln

Durante o seu primeiro dia de formação, Cláu-
dia Jorge afirmou ser uma honra poder estar a 
trabalhar com Koichiro Sugimura, “tecnicamen-
te muito dotado”. “Está a correr tudo muito bem. 
Conseguimos, no primeiro dia, ter uma perspe-
tiva global da técnica, assim como ver aspetos 
mais específicos. Perspetivo uma semana bastan-
te produtiva”, referiu.

Quando questionada acerca das mais-valias 
que esta aprendizagem lhe traria enquanto car-
diologista de intervenção, Cláudia Jorge res-
pondeu: “Serei competente em mais uma técni-
ca e poderei ajudar os doentes que até aqui não 
tinham mais alternativas de tratamento. Será 
muito gratificante do ponto de vista pessoal 
e um contributo fundamental para os doentes 
com hipertensão pulmonar por doença trom-
boembólica pulmonar crónica do nosso centro 
de referência.

Rui Plácido, membro da equipa de hiperten-
são pulmonar deste centro hospitalar, referiu 
que, a nível europeu, os doentes indicados para 
angioplastia pulmonar por balão são os que têm 
lesões pulmonares mais distais, os recusados 
para tromboendartrectomia pulmonar ou os já 
submetidos a cirurgia, mas com hipertensão pul-
monar residual. 

“Neste momento, é sabido, de acordo com um 
trabalho do Prof. Sugimura, publicado, em 2017, 
no European Heart Journal, que esta técnica 
reduz significativamente a mortalidade a longo 
prazo”, afirmou. 

E continuou: “Uma só sessão não é suficiente, 
os doentes têm de fazer várias para se poder me-
lhorar os parâmetros clínicos e hemodinâmicos. 
O artigo do Prof. mostrou que existe uma eficá-
cia muito grande da técnica. Contudo, é impor-
tante haver a noção de que é fundamental que se 
faça uma boa seleção dos doentes e uma excelen-
te programação e planeamento prévio das lesões 
a tratar.”

Tal como referiu, é uma situação “muito mul-
tidisciplinar”, entre cardiologistas médicos e de 
intervenção, radiologistas, enfermeiros e téc-
nicos de Cardiopneumologia. “O denominado  
heart team é fundamental para decidirmos e es-

tabelecermos a relação risco/benefício. O papel 
do radiologista é muito importante na progra-
mação prévia das lesões a tratar”, conclui Rui 
Plácido.

Koichiro sugimura, professor no 
Departamento de Medicina cardio-
vascular da Faculdade de Medicina 
da universidade de tohoku, no ja-
pão, esteve em janeiro no centro 
hospitalar lisboa norte. o espe-
cialista deu uma palestra intitula-
da “balloon pulmonary angioplas-
ty: a smart solution for patients 
with chronic thromboembolic pul-
monary hypertension” e formação 
a dois cardiologistas de interven-
ção deste centro hospitalar, cláu-
dia jorge e Miguel nobre Menezes. 

miguel nobre menezes, Koichiro sugimura, Cláudia 
Jorge e rui plácido
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A insuficiência cardíaca (IC) com fração de 
ejeção preservada é frequente e com tendência 
crescente, atendendo ao aumento da longevida-
de da população. Contudo, até ao momento, não 
existem ainda estratégias terapêuticas eficazes 
dirigidas especificamente a este fenótipo de IC, 
com o objetivo de a prevenir ou de evitar que evo-
lua para estádios mais avançados. 

Dedicando-se de longa data a esta temática, 
o grupo de Jean-Luc Balligand, investigador da 
University of Louvain Medical School, em Bru-
xelas, iniciou há cerca de dois anos o estudo Beta 
3-LVH (left ventricular hypertrophy), no qual fo-
ram convidados a participar 10 centros de 8 paí-
ses europeus, entre os quais se inclui o Serviço de 
Cardiologia do CHLN (único centro em Portugal). 
A entidade parceira do projeto europeu em Por-
tugal é a AIDFM (Associação para Investigação e 
Desenvolvimento da Faculdade de Medicina), res-
ponsável pela gestão global deste projeto. 

O Beta3-LVH é o primeiro ensaio clínico a 
avaliar o efeito do mirabegron, um agonista dos 

recetores adrenérgicos Beta3 na atenuação/pre-
venção da remodelagem cardíaca em doentes 
com cardiopatia estrutural (hipertrofia ventricu-
lar esquerda), a fim de evitar a sua progressão. 

Fausto Pinto, diretor do Departamento de Co-
ração e Vasos e do Serviço de Cardiologia e inves-
tigador principal deste estudo em Portugal, afirma 
que este foi o primeiro ensaio clínico na área car-
diovascular a ser financiado pelo Programa Hori-
zonte 2020. “É um estudo europeu multicêntrico e 
é particularmente importante participarmos neste 
tipo de estudos inovadores”, indica, acrescentan-
do que esta é uma área que tem estado “órfã” em 
termos de novas estratégias terapêuticas. 

“É uma honra podermos participar neste con-
sórcio, que veio demonstrar a relevância que o 
nosso grupo tem do ponto de vista nacional, a 
sua visibilidade e notoriedade, que nos fez ter 
qualidade para podermos participar neste estudo 
que envolve instituições de topo da Europa e que 
mostra o prestígio que a nossa instituição tem em 
termos internacionais”, conclui.

Participação do CHLN no Beta3-LVH: 
“Um voto de respeito e confiança” 

Também Dulce Brito, cardiologista do CHLN 
e uma das investigadoras deste estudo, considera 
o convite para nele participar um voto de respeito 
e confiança pelo trabalho do CHLN. 

Para falar do estudo propriamente dito e das 
suas características e objetivos, começa por ex-
plicar que a remodelagem progressiva do cora-
ção com hipertrofia miocárdica cardíaca, fibrose 
miocárdica e disfunção endotelial desempenha 
um papel fundamental no início e progressão da 
IC com fração de ejeção preservada. 

“No coração já com evidência de algumas al-
terações estruturais (como é o caso da hipertro-
fia ventricular), embora sem quadro clínico de IC 
significativa, a ativação neuro-hormonal e hemo-
dinâmica com estimulação crónica dos recetores 
clássicos B1 e B2 acaba por se tornar progressi-
vamente deletéria, favorecendo a remodelagem 

cardíaca progressiva e a disfunção cardíaca. Os 
recetores B3 expressam-se em vários tecidos, in-
cluindo o músculo vesical e os tecidos cardíaco 
e vascular. A sua ativação, através da via do óxi-
do nítrico, leva a um aumento do monofosfato de 
guanosina cíclico (GMPc) intracelular, favore-
cendo o relaxamento do músculo liso e a dilata-
ção vascular”, refere Dulce Brito, prosseguindo:

“O efeito do aumento do GMPc no miocárdio 
contrapõe-se ao efeito inotrópico positivo associa-
do à ativação dos recetores B1 e B2 e estudos pré-
-clínicos mostraram que a ativação dos recetores 
B3 conduz à diminuição da hipertrofia cardíaca e 
da fibrose, podendo assim atuar potencialmente 
como ‘protetores’ da remodelagem cardíaca, sem 
comprometer a função ventricular.”

“O estudo Beta3-LVH é um estudo clínico de 
fase IIb, prospetivo, aleatorizado, controlado com 
placebo, em dupla ocultação e que vai testar o efei-
to do mirabegron, fármaco agonista dos recetores 
B3, na hipertrofia e na função diastólica ventricu-
lar em doentes com cardiopatia estrutural hiper-

tensiva e fração de ejeção preservada”, afirma. 
Os doentes incluídos (adultos) têm que ter 

hipertrofia ventricular esquerda (diagnostica-
da por ecocardiografia) definida por aumento 
da massa ventricular (indexada) ou aumento da 
espessura parietal ventricular, na ausência de 
causa genética ou doença valvular significativa. 
Assim, a população incluída será maioritaria-
mente a que tem hipertensão arterial (que terá 

que estar controlada previamente à inclusão).  
O recrutamento de doentes em Portugal teve 
início em abril 2017 e deverá terminar em mar-
ço de 2019 e os doentes incluídos serão aleato-
rizados para receber mirabegron ou placebo du-
rante 1 ano. 

O objetivo primário visa determinar se o mi-
rabegron é superior ao placebo na diminuição 
da massa ventricular esquerda (VE) e/ou na me-

lhoria da função diastólica em doentes com evi-
dência de remodelagem estrutural do VE (e sem 
evidência de IC ou com IC apenas em classe fun-
cional I ou II da NYHA). O estudo irá também 
avaliar o efeito do fármaco em outros indicado-
res morfológicos e funcionais de IC com fração 
de ejeção preservada, como a fibrose cardíaca, o 

CHLn envolvido na investigação internacional Beta3-LVH
o serviço de cardiologia do chln foi convidado para participar no estudo internacional beta3-lvh, algo que 
os seus especialistas consideram ser “uma honra” e o reflexo da “notoriedade do trabalho” que têm vindo a 
desenvolver. Para Dulce brito, investigadora do estudo, “se for confirmada a possibilidade de um fármaco in-
terferir precocemente nas vias de sinalização que conduzem a progressão para insuficiência cardíaca”, este 
estudo terá “grande benefício” para muito doentes em risco de desenvolver a síndrome. 

coM o objetivo De evitar Progressão Para insuFiciência carDíaca…

Fausto pinto

Dulce Brito

Susana Silva, coordenadora do estudo Be-
ta3-LVH e colaboradora do Gabinete de Apoio 
à Investigação Cardiovascular (GAIC), um de-
partamento da Associação para Investigação da 
Faculdade de Medicina (AIDFM), explica que, 
sendo este um ensaio clínico académico, da inicia-
tiva do investigador, o seu papel passa por agilizar 
tudo, tanto em termos burocráticos, mas também 
com os profissionais e os doentes, para que nada 

falhe. “Este é um estudo particular, complexo em 
termos de exigência para o doente no que respei-
ta aos timings a cumprir na realização dos exames 
necessários. Tem de se garantir que tudo é feito 
pela ordem correta e que nada falha”, explica. 

Para tal, foi desenhado um circuito a “percor-

rer” pelo doente, para que este esteja ciente dos 
procedimentos a realizar, mas também para cada 
elemento da equipa, que é multidisciplinar, pois, 
cada um tem que saber exatamente qual a sua 
ação e quando e como a exercer.  

“Trata-se de um estudo com uma equipa grande 
e com muitos procedimentos e exames em cada vi-
sita. Não é complexo em termos de execução, mas 
é exigente”, reconhece Susana Silva, a quem cabe 
zelar para que o protocolo seja cumprido, que a 
equipa esteja disponível para, no momento certo, 
executar todos os procedimentos e garantir que o 
doente se mantém no estudo até ao final.

“A retenção dos doentes é muito importante. 
Não podemos deixar que se desmotivem e desis-
tam. Muitas vezes acabamos por ter uma ligação 
muito forte com eles, porque somos o seu ponto de 
contacto “próximo” durante o ano em que estão a 
ser seguidos. Esse fator tem-se mostrado muito im-
portante para que o doente se mantenha no estudo”, 
explica, acrescentando que os doentes têm de vir 
várias vezes ao hospital e sentirem-se sempre acom-
panhados durante a realização dos exames. 

Adicionalmente, o doente tem também de ser 
uma pessoa responsável e fazer por cumprir o 
que lhe é pedido, tomando a medicação indicada 
e contactando a coordenadora do estudo se hou-
ver alguma alteração ou se ocorrer algum evento 
ou reação adversa.

“Um doente bem informado facilita muito 
todo o processo do estudo. Estamos mais descan-
sados, porque sabemos que se algo acontecer vai 
contactar a comunicar”, afirma Susana Silva.

Quando necessário, é feito um contacto direto com 

os responsáveis do projeto na Bélgica para agilizar al-
guma questão que possa surgir no âmbito do estudo. 

Inês Zimbarra Cabrita, coordenadora do GAIC 
e gestora do estudo em colaboração com a AIDFM, 
adianta que, além da vertente de coordenação do 
estudo no CHLN, há também o lado da gestão, que 
é feito pela AIDFM (Fátima Casaca): “Para além do 
apoio às coordenadoras do estudo (Susana Silva e 
Marta Capinha), estou a acompanhar a AIDFM no 
tratamento da parte burocrática e oficial do proje-
to em si, como a fazer a ligação do que é necessário 

em termos de relatórios obrigatórios, incluindo os 
financeiros. É um projeto financiado pelo Horizon-
te 2020 e obriga a procedimentos muito exigentes 
que precisamos de assegurar.”

“o papel das coordenadoras do estudo é garantir que nada falha”
susana silva, MeMbro Do gaic e Da aiDFM: 

susana silva

inês Zimbarra Cabrita

(Continua na pág. 22)
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volume da aurícula esquerda, a capacidade fun-
cional e os marcadores laboratoriais. 

Tal como explica Dulce Brito, o medicamento 
em estudo é um agonista dos recetores Beta3 car-
díacos. “Estes recetores, existentes, como referi, em 
vários outros tecidos e órgãos, são, no coração, uma 
espécie de recetores de “reserva”, protetores e a sua 
ativação pode potencialmente promover remodela-
gem cardíaca reversa”, menciona Dulce Brito.

E desenvolve: “Interessantemente, este é um 
fármaco utilizado de longa data e com grande efi-
cácia no tratamento da “síndrome da bexiga hi-
perativa”, com sintomas de urgência e frequência 
urinária e mesmo incontinência.” 

O recrutamento de doentes não é fácil

Dulce Brito indica que, apesar de, inicialmen-
te, parecer um estudo fácil em termos de inclu-
são de doentes, veio a verificar-se bastante difícil, 
uma vez que os doentes a selecionar para inclu-
são têm de ser “muito saudáveis”, não tendo evi-
dência de outras patologias significativas em ou-
tros órgãos ou sistemas. “Também os doentes com 
doença coronária, doença valvular, miocardiopa-
tia ou dispositivos cardíacos implantados são ex-
cluídos, bem como doentes sob terapêutica com 
determinados fármacos, alguns de prescrição co-
mum”, acrescenta.

“Não é fácil conseguir doentes com estas ca-
racterísticas. A maioria são doentes seguidos em 
ambulatório apenas por hipertensão arterial. No 
Serviço de Cardiologia de um hospital terciário 
como é o nosso, verificámos que estes doentes 
não são frequentes”, observa. 

Também por esta razão, a cardiologista con-
sidera que este tem sido um “estudo desafian-
te e exigente” para a equipa de profissionais nele 
envolvidos e também para os doentes, visto que 
a maior parte não tem sintomas e não conside-
ra que a sua hipertrofia cardíaca seja um proble-
ma e possa evoluir para uma situação desfavorá-
vel, pelo que a necessidade de realização de vários 
exames não-invasivos durante o período do es-
tudo tem que ser bem explicada e compreendida 
pelo doente. Com efeito, além de observações clí-
nicas frequentes, o doente tem que realizar aná-
lises clínicas, eletrocardiograma, ecocardiograma, 
ressonância magnética cardíaca, prova de esforço 
cardiorrespiratória, estudo da função endotelial e 
registo ambulatório da pressão arterial (MAPA).  

Interessante é o facto de os doentes até agora in-
cluídos e que já finalizaram o estudo (após 12 me-
ses) “terem pena que o estudo termine”, comenta 
Dulce Brito.

“Sentem-se muito bem estudados e acom-
panhados. A equipa é grande e constituída por 
vários profissionais de saúde – cardiologistas, 
enfermeiras, técnicos cardiopneumologistas, far-
macêuticos, técnicos de laboratório – e por co-
ordenadoras de estudo do GAIC (Gabinete de 
Apoio à Investigação Cardiovascular), que têm 
um papel fundamental na organização do estu-
do. A essa coordenação se deve a imagem real de 
uma atuação ordenada e eficaz da equipa num es-
tudo desta exigência”, sublinha.  

Considerando a dificuldade de inclusão do 
tipo de doentes exigido ao estudo, o CHLN convi-
dou a Unidade de Cardiologia do Centro Hospi-
talar do Oeste / Hospital de Torres Vedras para 
colaborar no mesmo como centro satélite. “Con-
siderámos que servindo uma vasta área popula-
cional, tendo um laboratório de ecocardiografia 
que avalia um grande número de doentes, no-
meadamente com hipertensão arterial (ou seja, 
com potencialidade para ter hipertrofia ventricu-
lar esquerda), e tendo um grupo de cardiologistas 
e internistas muito interessados nesta temática, 

seria o primeiro centro ideal para partilhar con-
nosco esta experiência”, indica.

“O Dr. Ernesto Carvalho, responsável pela Uni-
dade de Cardiologia do Centro Hospitalar do Oes-
te, acolheu com entusiasmo o nosso convite e a 
sua colaboração e da sua equipa contribuirá certa-
mente para o sucesso deste projeto”, remata. 

De acordo com Dulce Brito, vários dos exa-
mes realizados pelos doentes em todos os centros 
participantes durante os 12 meses em que parti-
cipam na investigação são avaliados também por 
um laboratório central europeu, como é adequado 
quando se pretende uniformização de critérios 
e controlo de qualidade dos procedimentos 
envolvidos. O tratamento dos dados e os resultados 
serão, entretanto, analisados por uma comissão de-
finida para o efeito. No seu entender, “a investiga-
ção nesta área é muito importante, nomeadamente 
considerando a possibilidade deste fármaco inter-
ferir precocemente na remodelagem ventricular, 
travando ou retardando a progressão para insufici-
ência cardíaca. Tal seria mais um marco notável na 
história do conhecimento cardiológico”.

Ernesto Carvalho é o responsável pela Unida-
de de Cardiologia do Centro Hospitalar do Oeste 
(CHO), o centro satélite desta investigação: “Ficá-
mos muito lisonjeados com este convite. Temos de 
agradecer ao CHLN, na pessoa da Prof.ª Dulce Brito, 
a colaboração que nos pediu, para a qual vamos dar o 
nosso melhor, através dos meios que temos ao nosso 
alcance. Consideramos que este é um ensaio clínico 
de grande importância e que só nos dignifica.”

O CHO tem uma área de influência de cer-
ca de 300 mil habitantes, entre os três hospitais 
que o constituem – Unidade de Caldas da Rainha, 
Unidade de Peniche e Unidade de Torres Vedras. 
Quando Ernesto Carvalho falou à Just News, ape-
nas o serviço de Torres Vedras estava envolvido 
no estudo. Contudo, Ernesto Carvalho e os res-
tantes profissionais estavam a organizar-se para 
incluir as três unidades nesta seleção de doentes.

“Neste momento, temos quatro pessoas – três 
médicos e um técnico – diretamente envolvidos 
no recrutamento de doentes para o ensaio. No 
entanto, todos os médicos que estejam a seguir 
pessoas que considerem poder participar no en-
saio encaminham-nas para, caso se confirme, fa-
zermos a referenciação para o CHLN”, indica, 
explicando que apenas verificam se o doente pre-

enche os critérios de inclusão do estudo, fazem o 
eletrocardiograma e encaminham. 

“Durante o período do ensaio o doente é se-
guido no Hospital de Santa Maria, onde vai tam-
bém fazer os exames. Quanto às suas consultas 
de hipertensão, continua a ser seguido por nós, 
com a mesma frequência”, conclui.

“Ficámos muito lisonjeados com este convite”

ernesto carvalho, resPonsável Pela uniDaDe  
De carDiologia Do centro hosPitalar Do oeste:

Cardio-oncologia: uma área 
“em fase de crescimento exponencial”

“Estamos na era dourada no que respeita às 
novas terapêuticas oncológicas e vamos, com 
certeza, dar a volta ao tratamento do cancro, 
tornando-o numa doença controlável, cróni-
ca”, considera Manuela Fiuza, codiretora e cor-
responsável do Curso Pós-Graduado de Atua-
lização em Cardio-Oncologia, que se realizou 
na Faculdade de Medicina da Universidade de 
Lisboa.

“Estes novos fármacos provocam efeitos ad-
versos sobre o coração. Daí termos de ter muita 
atenção e considerarmos essencial fazer o ponto 
da situação e falarmos do estado da arte destas 
novas terapêuticas”, afirma.

Além disso, acrescenta, os bons efeitos da te-
rapêutica, ao permitirem que as pessoas sobre-
vivam mais tempo, fazem também com que ve-

nham a desenvolver, mais tarde, problemas 
cardíacos.

“Esta é uma área do conhecimento em fase de 
crescimento exponencial. Traduz-se na existên-

cia de uma consulta de Cardio-Oncologia em ple-
no funcionamento, de um programa de formação 
pré e pós-graduada e de trabalhos de investiga-
ção básica, translacional e clínica a decorrer”, sa-
lienta Manuela Fiuza, coordenadora da Consulta 
Externa de Cardiologia do CHLN-HSM e profes-
sora auxiliar de Cardiologia da FMUL. 

No seu entender, “é essencial preparar os pro-
fissionais para a realidade, de forma a identifica-
rem e a tratarem estes doentes o mais precoce-
mente possível”.

Destinado a cardiologistas, oncologistas, ra-
dioterapeutas, internistas, clínicos gerais, inves-
tigadores, enfermeiros e técnicos de diagnóstico 
e terapêutica, o curso, que despertou um “enor-
me interesse”, incluiu, no final, um teste de ava-
liação de escolha múltipla. Segundo Manuela 
Fiuza, dada a sua grande adesão, a iniciativa “de-
verá ter continuidade”.

O Curso Pós-Graduado de Atualização em 
Cardio-Oncologia teve como codiretor e corres-
ponsável o cardiologista Fausto Pinto, diretor do 
Departamento de Coração e Vasos e do Serviço 
de Cardiologia do CHU Lisboa Norte. A organi-
zação foi da Clínica Universitária de Cardiologia.

o curso Pós-graduado de atuali-
zação em cardio-oncologia foi um 
sucesso e contou com mais de 70 
profissionais de diferentes espe-
cialidades, que se reuniram para 
debater esta área que, de acordo 
com a cardiologista Manuela Fiu-
za se encontra em fase de grande 
crescimento.

manuela Fiuza e Fausto pinto



24 25Coração e Vasos | 2.º semestre 2018 2.º semestre 2018 | Coração e Vasos 

Cardiologia de intervenção e Cardio-oncologia

O avanço no tratamento de doentes on-
cológicos tem aumentado significati-
vamente a sua sobrevida. Nos EUA, es-

tima-se que o número de sobreviventes atinja 
em 2020 cerca de 20 milhões, ou seja, quase 
6% da população. Se extrapolarmos estes da-
dos para a população portuguesa, isso repre-
sentaria cerca de 60.000 doentes. Por estes 
motivos, assistimos agora a um número lenta-
mente crescente de doentes oncológicos com 
patologia coronária ou estrutural que, por mo-
tivos sintomáticos ou mesmo de prognóstico 
(por a sua patologia cardíaca poder ser, a curto 
prazo, mais impactante que a doença oncológi-
ca), carecem das capacidades da Cardiologia de 
Intervenção.

Não obstante estes dados, a literatura científi-
ca para lidar com estes doentes é escassa e, con-
sequentemente, também o são os documentos de 
recomendações. Com efeito, a única sociedade 
científica internacional a produzir um conjunto 
de recomendações específico sobre o tema foi a 
SCAI, em 2016. Também a ESC tece várias consi-
derações sobre esta problemática no seu Position 
Paper de 2016, mas de forma mais vaga e difusa, 
em virtude de se tratar de um artigo mais abran-
gente e generalista.

Para efeitos de Oncologia e de Cardiologia 
de Intervenção, a problemática mais frequente 
é a doença coronária. Se, por um lado, a preva-
lência desta sobe devido ao aumento da espe-
rança média de vida do doente oncológico, por 
outro, também a terapêutica oncológica pode 
potenciar o risco de doença coronária. Desta-
ca-se a radioterapia, com um grande intervalo 
de tempo entre terapêutica e aparecimento de  
doença. Também os fármacos de quimioterapia, 
nomeadamente os inibidores VEGF (antiangio-
génicos), platinas e fluropirimidinas podem fa-
vorecer, direta ou indiretamente, o aparecimen-
to de coronariopatia.

No âmbito da doença coronária estável, o im-
pacto prognóstico da revascularização fora de um 
contexto de anatomia crítica é ainda amplamen-
te debatido. Deste modo, parece pouco razoável 
aplicar o mesmo pensamento que aplicamos no 
doente não oncológico. Assim, 
quando a anatomia não é crí-
tica, a intervenção coronária 
percutânea seria preferencial-
mente deixada somente para 
os doentes francamente sinto-
máticos (CCS ≥ III), apesar de 
terapêutica antianginosa otimi-
zada.

Será de considerar a revas-
cularização sempre que exista 
doença cujo prognós tico seja 
mais desfavorável que a doença 
oncológica de base. Do mesmo 
modo, deverá ser, sempre que 
possível, preferida uma abor-
dagem percutânea, pela sua 
maior simplicidade e menor in-
vasibilidade. Por exemplo, um  
doente com doença grave do 
tronco comum grave e neoplasia não terminal po-
deria, em muitos casos, ter bons resultados com 
intervenção coronária percutânea, nomeada-
mente à luz de ensaios clínicos recentes, como o  
NOBLE ou o EXCEL.

Na síndrome coronária aguda, a literatura 
exibe essencialmente estudos observacionais, 
geralmente de pequena dimensão (muitos com 
< 100 doentes), frequentemente com piores re-

sultados do que na população em geral. Im-
porta, no entanto, distinguir entre conhecer a 
anatomia coronária e proceder a intervenção. 
Assim, será razoável manter estratégias de es-
tratificação clássicas, em que se incluiu a possi-
bilidade de coronariografia, decidindo em fun-
ção dos achados desta e demais dados clínicos 
do doente (nomeadamente prognóstico). Deve 
assim, por um lado, ser levada a cabo a inter-
venção em lesões com características claras de 
instabilidade, atendendo ao potencial prognós-
tico imediato dessas lesões, devendo, por ou-

tro, ser considerada uma abordagem conserva-
dora quando tal não se verifica.

Independentemente do contexto da revascu-
larização, devem ser feitos todos os esforços para 
minimizar o risco hemorrágico e otimizar os re-
sultados do procedimento.

Deve estar disponível um hemograma pré-
-intervenção. Não existe consenso absoluto 
quanto ao limiar transfusional, mas os dados da 

literatura sugerem a necessidade de transfusão 
profilática a partir das 10.000 plaq/uL, ou 
20.000 plaq/uL em alguns tipos de neoplasia 
(nomeadamente vesicais, ginecológicas, color-
retais ou melanoma). Para a anemia, parece cla-
ra a necessidade de transfusão a partir dos 7-8 
g/dL, eventualmente mais cedo, dependendo do 
contexto.

Também a farmacoterapia antitrombótica e 
anticoagulante tem algumas particularidades. 
Pode ser considerada a redução das doses de he-
parina para 30-50 U/Kg se < 50.000 plaq/uL e 
genericamente procurar um ACT alvo mais pró-
ximo do limite terapêutico inferior. Pode tam-
bém ser considerada a utilização de bivalirudina, 
atendendo ao seu (possivelmente) superior perfil 
hemorrágico e ausência de risco de trombocito-
penia induzida pela heparina. Parece mais sen-
sato evitar a utilização de inibidores GpIIbIIIa e 
preferir o uso de clopidogrel em detrimento de 
ticagrelor/prasugrel.

Quanto à técnica, deve ser preferido o acesso 
radial e otimizada a punção femoral, idealmen-
te guiada por imagem (habitualmente fluoros-
copia) e recorrendo a angiografia inicial e final 
para confirmar a ausência de complicações ime-
diatas. Importa sublinhar que o uso de disposi-
tivos de encerramento absorvíveis deve ser evi-
tado em doentes imunocomprometidos devido a 
risco de endotelização ineficaz. Relativamente a 
stents, não obstante a “escola” americana conti-
nuar a considerar a utilização de stents metáli-
cos, a evidência contemporânea não suporta esta 
prática, de resto, desaconselhada pelas recomen-
dações europeias.

Mesmo em estudos de elevado risco hemor-
rágico, como o LEADERS FREE (em que perto 
de 10% da população tinha história de neoplasia 
nos últimos 3 anos), não se verificou vantagem 
no uso de stents metálicos. Parece ainda sensa-
to que o operador use a tecnologia de que dispõe 

(iFR, FFR, IVUS, OCT, etc.) para assegurar que 
determinada intervenção tem mesmo que ser le-
vada a cabo e garantir um resultado ideal, no sen-
tido de assegurar a endotelização mais rápida e 
eficaz possível do stent. Minimizam-se, assim, 
as complicações trombóticas, até porque nestes  
doentes pode haver necessidade de reduzir o 
tempo de dupla antigregação para 1 mês em ca-
sos selecionados.

Relativamente à intervenção estrutural, os 
dados científicos no doente oncológico são ain-
da mais escassos. O maior peso está na estenose 
aórtica, que no doente oncológico pode ser favo-
recida e “antecipada” pela radioterapia. Impor-
ta lembrar o potencial papel da valvuloplastia de 
balão como potencial estratégia para “comprar 
tempo” e alargar opções, como, de resto, a expe-
riência publicada do nosso centro salientou. Na-
turalmente, a TAVI será frequentemente melhor 
opção do que a cirurgia para o doente oncológi-
co, atendendo ao risco geralmente elevado des-
tes doentes, e tendo em conta o prognóstico da 
estenose aórtica grave sintomática não tratada, 
com elevada taxa de mortalidade a 1 ano, muitas 
vezes superior ao de muitas neoplasias. Por últi-
mo, vale ainda a pena recordar o encerramento 
do apêndice auricular esquerdo, potencialmente 
muito útil em doentes neoplásicos com complica-
ções hemorrágicas frequentes e fraca tolerância a 
anticoagulação oral. 

Miguel nobre Menezes
assistente HospitaLar Do HospitaL De santa maria, CHLn. DoCente LiVre De CarDioLogia 
Da FmuL, Centro aCaDémiCo De meDiCina De LisBoa

Diagrama referente a aspetos a considerar na 
intervenção coronária percutânea no doente 
oncológico.

Independentemente do contexto 
da revascularização, devem ser 
feitos todos os esforços para 
minimizar o risco hemorrágico 
e otimizar os resultados do 
procedimento.
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Como tratamos hoje as feridas 
no serviço de Cirurgia Vascular 
do CHLn-Hsm

A pertinência da questão deve-se à exis-
tência, na atualidade, de pessoas por-
tadoras de ferida complexa. Apesar dos 

progressos científicos em todas as áreas, então 
porque persistem feridas complexas, presença 
viva da impotência da ciência sobre a fragilida-
de da pessoa? Com efeito, os avanços técnicos e 
científicos permitiram que se fossem ganhando 
anos de vida, mas a qualidade de vida é uma con-
quista penosa que se trava no tratamento de no-
vas e mais complexas patologias.

Longe vão os tempos em que os enfermos e as 
suas chagas eram tratadas com unguentos. Hoje, 
temos disponíveis no mercado centenas de pro-
dutos cuja avançada tecnologia vai desde as ma-
cromoléculas às nanopartículas. No entanto, per-
siste uma percentagem de feridas que se revelam 
de particular dificuldade tratar. As pessoas de 
idade mais avançada são as que maior probabi-
lidade têm de ter ferida complexa devido às suas 
comorbilidades. Assim, dada a tendência demo-
gráfica para o aumento das faixas etárias mais 
elevadas, é expectável também o aumento do nú-
mero de pessoas portadoras de ferida.

A estratégia a seguir é a implementação de 
um feixe de intervenções importantes de per si, 
mas que, se levadas a cabo em conjunto, tal qual 
uma “bundle”, adquirem um impacto valioso no 
tratamento da ferida complexa. De tal forma é 
importante mudarmos o paradigma de atuação 
que a European Wound Management Associa-
tion (EWMA) está a trabalhar no estudo de “care 
bundles” para que, no futuro, seja possível ajudar 
os profissionais de saúde com guidelines especí-
ficas para o tratamento de feridas.

Nos últimos tempos, as “bundles” têm surgi-
do como sinergias de intervenção necessárias à 
mudança de atuação em áreas específicas como 
o controlo de infeção e têm ganho aceitação na 
prática clínica. Nesse sentido, apresentamos um 
conjunto de intervenções que consideramos fun-

damentais na abordagem do tratamento da feri-
da complexa na pessoa com doença vascular:

∞ Tratamento da ferida: 
       - Gestão do exsudado; 
       -  Tratamentos dos bordos (massagem, lim-

peza);
       -  Limpeza da ferida (irrigação com soro para 

remoção de detritos/restos de material de 
penso);

       -  Preparação do leito da ferida (desbrida-
mento de tecido inviável);

∞  Escolha criteriosa do tipo de tratamento/apó-
sito/ou escolha conjugada de diferentes tecno-
logias;

∞  Minimização do tamanho do penso (permite 
trocas gasosas/promove autoestima).

∞ Tratamento pele perilesional;
∞ Limpeza do membro afetado;
∞  Repouso com elevação membro/exercício/meia 

ou ligadura de compressão (úlcera venosa);
∞ Cuidados podológicos;
∞ Utilização de meias/calçado adequado;
∞ Utilização de sapato de descarga;

∞ Nutrição adequada;
∞ Envolvimento da família no processo terapêutico;
∞ Ensino à pessoa/família;
∞ Promoção da adesão terapêutica.

Torna-se então necessária uma abordagem 
multidisciplinar. No Serviço de Cirurgia Vascu-
lar do Hospital de Santa Maria, este conjunto de 
intervenções simultâneas, no seu somatório, tem 
demonstrado resultados muito positivos na ci-
catrização de ferida complexa e na satisfação da 
pessoa portadora de ferida complexa e sua famí-
lia. Pelo que podemos afirmar que a implemen-
tação deste tipo de abordagem tem contribuído 
para a qualidade e segurança da pessoa portado-
ra de ferida complexa, bem como para a melhoria 
de resultados na taxa de cicatrização. 

Este conjunto de intervenções de enfermagem 
(equacionadas para estes doentes de forma espe-
cífica), que tradicionalmente eram desenvolvidas 
em regime de internamento, neste momento, são 
realizadas em regime de ambulatório, pelo de-
senvolvimento de um projeto de criação do Hos-
pital de Dia de Cirurgia Vascular.

Maria Helena Jorge
enFermeira espeCiaLista em enFermagem méDiCo-CirúrgiCa, a exerCer Funções na 
uniDaDe De amBuLatório Do serViço De CV Do CHLn-Hsm

espessura íntima-média 
carotídea como marcador  
de risco cardiovascular

A aterosclerose é uma doença inflamatória 
crónica com desenvolvimento silencioso 
durante décadas, até que ocorra um even-

to ou complicação aterotrombótica, momento em 
que o grau de doença é major e com consequências 
histológicas de difícil reversibilidade.(1,2) Estudos 
populacionais demonstraram a presença de corre-
lação entre a gravidade da aterosclerose num seg-
mento arterial e o envolvimento de outras artérias, 
sustentando o conceito de a aterosclerose se com-
portar como doença sistémica.(1,3,4)  Por outro lado, 
tem sido demonstrada a relação entre inflamação 
e aterosclerose, pelo que é necessária a sinalização 
de marcadores de progressão precoce tais como os 
inflamatórios analíticos do soro sanguíneo ou os 
de disfunção/espessamento endotelial.(1)

O espessamento entre as camadas íntima-
-média nas artérias carótidas (IMT) é um 
marcador de aterosclerose subclínica, mas tam-
bém de hiperplasia/hipertrofia muscular lisa, 
podendo ser medido de forma simples, não-in-
vasiva e podendo ser aplicável em estudos popu-
lacionais.(1-6) Este processo de aumento do IMT 
pode ser uma resposta adaptativa às alterações 
no fluxo, na pressão ou no diâmetro do lúmen. 
Assim, o IMT é um marcador de risco ateroscle-
rótico, não sendo, objetivamente, um fator de ris-
co, pelo que não deve ser sujeito a tratamento.(2)

O IMT é medido no eco-Doppler pela distân-
cia objetiva entre o padrão de dupla linha (inter-
faces lúmen-média e média-adventícia) paralela 
visualizada na artéria carótida comum em lon-
gitudinal no modo bidimensional.(2,5) Protocolos 
de aquisição de imagem e de medição têm sido 
desenvolvidos de forma a contrariar a limitação 
de comparação dos resultados dos estudos pelo 
uso de diferentes metodologias. Medição em di-
ferentes segmentos carotídeos, uso do valor mé-
dio ou máximo, medição nas paredes anterior e/ 
/ou posterior, ângulo de insonação usado, uso de 
software automático e a inclusão de placas pode-

rão corresponder a fatores importantes de varia-
ção no valor de IMT medido.(2,5) Valores normais 
de referência devem ser ainda adaptados à idade 
e género, havendo, de forma fisiológica, um au-
mento progressivo do IMT em todos os segmen-
tos carotídeos ao longo da idade, sendo maior 
nos homens do que nas mulheres.(2)

O rastreio de doença arterial multissegmentar 
é importante nos adultos assintomáticos com risco 
cardiovascular moderado e em doentes hipertensos.
(2-6) Este rastreio permite a avaliação de lesão de ór-
gão-alvo em doentes assintomáticos e inferir o risco 
cardiovascular, que pode ser reclassificado de inter-
médio para baixo ou para elevado risco.(2,3) De acor-
do com as European Guidelines On Cardiovascular 

Disease Prevention In Clinical Practice (2012), in-
divíduos com 1-5% de risco de doença cardiovascu-
lar fatal a 10 anos ou com risco cardiovascular mo-
derado devem ser avaliados por eco-Doppler para 
medição do IMT e identificação de placas ateroscle-
róticas carotídeas (classe de indicação IIa, nível de 
evidência B).(2,3) Os doentes hipertensos com risco 
moderado e assintomáticos também devem ser ava-
liados para deteção de lesão de órgão-alvo por eco-
-Doppler carotídeo, considerando aumento do risco 
cardiovascular quando o IMT é > 0,9 mm ou se ve-
rifica a presença de placa aterosclerótica.(2)

A presença de placa e o aumento de IMT cor-
respondem a diferentes fenótipos da doença ate-
rosclerótica, mas ambos indicam aumento do 
risco cardiovascular. Se, por um lado, a presen-
ça de placa demonstra um aumento do risco (so-
brepondo o seu valor ao aumento do IMT), por 
outro, a presença de aumento do IMT sem placa 
permanece um marcador de risco de eventos car-
diovasculares e preditor significativo da forma-
ção de placa aterosclerótica.(6)
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Figura 1) exemplo de medição do imt (0,93 mm) 
da parede posterior da artéria carótida primitiva, 
encontrando-se aumentado (Fonte: Laboratório 
Vascular do serviço de CV do CHLn)

Figura 2) software de medição automática do imt 
(0,41 mm) da parede posterior da artéria carótida 
primitiva, com valor normal (Fonte: Laboratório 
Vascular do serviço de CV do CHLn)
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