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Carzap AM Candesartan cilexetil + amlodipina
A dupla com mestria para superar a monoterapia

1. NOME DO MEDICAMENTO Carzap AM 5 mg+ 8 mg e 10 mg+ 16 mg comprimidos 2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Cada comprimido Carzap AM 5 mg+ 8 mg contém 5 mg de amlodipina (como amlodipina besilato) e 8 mg de candesartan cilexetil. Cada comprimido de Carzap AM 10 mg+ 16 mg contém 10 mg de amlodipina (como amlodipina besilato) e 16 mg 
de candesartan cilexetil. Excipientes com efeito conhecido:60,9 mg e 121,9 mg de lactose mono-hidratada (Carzap AM 5 mg+ 8 mg e 10 mg+ 16 mg respetivamente). 3. FORMA FARMACÊUTICA Comprimido. Carzap AM 5 mg+ 8 mg: comprimidos brancos a esbranquiçados, redondos e biconvexos, com diâmetro aproximado de 6 mm com gravação de “8” de um lado e, “5” do outro. 
Carzap AM 10 mg+ 16 mg: comprimidos brancos a esbranquiçados, redondos e biconvexos, com diâmetro aproximado de 8 mm, com ranhura de quebra em ambos os lados e com gravação de “16 16” de um lado e, “10 10” do outro. O comprimido pode ser dividido em doses iguais. 4. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS Terapêutica de substituição em doentes adultos com hipertensão 
essencial, adequadamente controlada com amlodipina e candesartan administrados em simultâneo e com os mesmos valores de dose. 5. POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO Os doentes devem utilizar a dosagem correspondente aos seus tratamentos anteriores. Para este medicamento estão disponíveis dosagens diferentes. Uma dose diária de 5 mg de amlodipina e 8 mg de 
candesartan cilexetil corresponde a 1comprimido de Carzap AM, 5 mg + 8 mg. Uma dose diária de 10 mg de amlodipina e 16 mg de candesartan cilexetil corresponde a 2 comprimidos de Carzap AM 5 mg + 8 mg ou a 1 comprimido de Carzap AM 10 mg +16 mg. É necessária precaução aquando do aumento da dosagem em idosos. Carzap AM está contraindicada em doentes com 
compromisso hepático grave e/ou em doentes com colestase. Não foi estabelecido ajuste de dose em doentes com insuficiência hepática ligeira. Não é necessário ajuste de dose em doentes com compromisso renal ligeiro a moderado (com depuração da creatinina > 15 ml/min. É aconselhável a monitorização dos níveis de potássio e creatinina em caso de compromisso renal moderado. 
A segurança e eficácia de Carzap AM em crianças com idade inferior a 18 anos não foram ainda estabelecidas. 6. CONTRAINDICAÇÕES Hipersensibilidade às substâncias ativas, aos derivados da di-hidropiridina, ou a qualquer um dos excipientes. Hipotensão grave. Choque, incluindo choque cardiogénico. Obstrução do trajeto de saída do ventrículo esquerdo (p. ex. elevado grau de 
estenose da aorta). Insuficiência cardíaca hemodinamicamente instável após enfarte agudo do miocárdio. Segundo e terceiro trimestre de gravidez. Compromisso hepático grave e/ou colestase. O uso concomitante de Carzap AM com medicamentos contendo aliscireno é contraindicado em doentes com diabetes mellitus ou compromisso renal (TFG < 60 ml/min/1,73 m2). 7. ADVERTÊNC-
IAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO Amlodipina: A segurança e eficácia da amlodipina nas crises hipertensivas ainda não foram estabelecidas. Os doentes com insuficiência cardíaca devem ser tratados com precaução. Bloqueadores dos canais de cálcio, incluindo a amlodipina, devem ser usados com precaução em doentes com insuficiência cardíaca congestiva, dado 
que podem aumentar o risco futuro de ocorrência de efeitos cardiovasculares e mortalidade. A semivida da amlodipina é prolongada e os valores da AUC são mais elevados em doentes com compromisso da função hepática; A amlodipina deve ser iniciada na dose mais baixa do intervalo posológico, devendo ser utilizada precaução tanto no início do tratamento, como no caso de ser 
necessário aumentar a dose. Pode ser necessário efetuar uma monitorização cuidadosa e titulação da dose lentamente em doentes com compromisso hepático grave. Nos idosos, o aumento da posologia deve ser realizado com precaução. A amlodipina pode ser utilizada em doses normais nos doentes com insuficiência renal. A amlodipina não é dialisável. Candesartan: Podem ser 
antecipadas alterações da função renal em doentes suscetíveis tratados com candesartan. Quando candesartan é utilizado em doentes hipertensos com compromisso renal, recomenda-se a monitorização periódica dos níveis séricos de potássio e creatinina. A experiência em doentes com compromisso renal muito grave ou em fase terminal (depuração de creatinina <15 ml/min) é 
limitada. Nestes doentes candesartan deve ser cuidadosamente doseado e acompanhado da monitorização da pressão arterial. A avaliação dos doentes com insuficiência cardíaca deve incluir avaliações periódicas da função renal, especialmente em doentes idosos com idade igual ou superior a 75 anos e em doentes com função renal comprometida. Durante o ajuste da dose de 
candesartan, recomenda-se a monitorização da creatinina e potássio séricos. Existe evidência de que o uso concomitante de inibidores da ECA, antagonistas dos recetores da angiotensina II ou aliscireno aumenta o risco de hipotensão, hipercaliemia e função renal diminuída (incluindo insuficiência renal aguda). O duplo bloqueio do SRAA através do uso combinado de inibidores da ECA, 
antagonistas dos recetores da angiotensina II ou aliscireno, é portanto, não recomendado. Se a terapêutica de duplo bloqueio for considerada absolutamente necessária, esta só deverá ser utilizada sob a supervisão de um especialista e sujeita a uma monitorização frequente e apertada da função renal, eletrólitos e pressão arterial. Os inibidores da ECA e os antagonistas dos recetores 
da angiotensina II não devem ser utilizados concomitantemente em doentes com nefropatia diabética. Candesartan deve ser cuidadosamente doseado com rigorosa monitorização da pressão arterial em doentes a fazer hemodiálise. Medicamentos que afetam o sistema renina-angiotensina-aldosterona, incluindo ARAIIs, podem aumentar a ureia sanguínea e a creatinina sérica em 
doentes com estenose arterial renal bilateral ou estenose da artéria de rim único. Não há experiência sobre a administração de candesartan em doentes com transplante renal recente. Pode ocorrer hipotensão em doentes com insuficiência cardíaca. Pode também ocorrer em doentes hipertensos com depleção do volume intravascular, nomeadamente nos que são tratados com doses 
elevadas de diuréticos. Deve ser tida precaução ao iniciar a terapêutica e a hipovolemia deve ser corrigida atempadamente. Durante a anestesia e a cirurgia pode ocorrer hipotensão em doentes tratados com antagonistas da angiotensina II devido ao bloqueio do sistema renina-angiotensina. Está indicado um cuidado especial nos doentes que sofram de estenose aórtica ou da válvula 
mitral hemodinamicamente relevantes ou de cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. Não se recomenda o uso de candesartan em doentes com hiperaldosteronismo primário. O uso concomitante de candesartan com diuréticos poupadores de potássio, suplementos de potássio, substitutos de sal contendo potássio ou outros medicamentos que podem aumentar os níveis de potássio (por 
exemplo, heparina), pode levar a aumentos do potássio sérico em doentes hipertensos. Nos doentes com insuficiência cardíaca tratados com candesartan, pode ocorrer hipercaliemia. Recomenda-se a monitorização periódica do potássio sérico. A associação de um inibidor da ECA, um diurético poupador do potássio e candesartan não é recomendada e deve ser considerada apenas 
depois de uma avaliação cuidadosa dos potenciais benefícios e riscos. Em doentes cujo tónus vascular e a função renal dependem predominantemente da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona o tratamento com outros medicamentos que afetam este sistema tem sido associado a hipotensão aguda, azotemia, oligúria ou, raramente, a insuficiência renal aguda. Não 
pode ser excluída a possibilidade de ocorrerem efeitos semelhantes com os ARAIIs. A descida excessiva da pressão arterial em doentes com cardiopatia isquémica ou doença cerebrovascular isquémica pode resultar num enfarte do miocárdio ou num acidente vascular cerebral. O efeito anti-hipertensor de candesartan pode ser potenciado por outros medicamentos com capacidade de 
diminuir a pressão arterial. Os ARAIIs não devem ser iniciados durante a gravidez. A não ser em situações em que a manutenção da terapêutica com ARAIIs seja considerada essencial, o tratamento das doentes que planeiem engravidar deve ser alterado para um tratamento anti-hipertensor alternativo, cujo perfil de segurança durante a gravidez esteja estabelecido. Quando é diagnosticada 
a gravidez, o tratamento com ARAIIs deve ser interrompido imediatamente e deverá ser iniciada uma terapêutica alternativa apropriada. Doentes com problemas hereditários raros de intolerância à galactose, deficiência de lactase ou malabsorção de glucose-galactose não devem tomar este medicamento. 8. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS E OUTRAS FORMAS DE INTERAÇÃO 
Amlodipina: O uso concomitante de amlodipina com inibidores fortes ou moderados da CYP3A4 (inibidores da protease, antifúngicos azóis, macrólidos como a eritromicina ou aclaritromicina, verapamil ou diltiazem) podem originar a um aumento significativo na exposição à amlodipina resultando num risco aumentado de hipotensão. Não existem dados disponíveis sobre o efeito dos 
indutores do CYP3A4 sobre a amlodipina. O uso concomitante de indutores de CYP3A4 (i.e. rifampicina, hypericum perforatum) pode diminuir as concentrações plasmáticas de amlodipina. Deve utilizar-se com precaução a associação da amlodipina com indutores de CYP3A4.A administração de amlodipina com toranja ou com sumo de toranja não é recomendada uma vez que a 
biodisponibilidade pode aumentar em alguns doentes resultando no aumento dos efeitos redutores da pressão sanguínea. Em animais observou-se fibrilhação ventricular fatal e colapso cardiovascular em associação com hipercaliemia após a administração de verapamilo e dantroleno por via intravenosa. Devido ao risco de hipercaliemia recomenda-se que seja evitada a coadministração 
de bloqueadores dos canais de cálcio em doentes suscetíveis a hipertermia maligna e durante a abordagem da hipertermia maligna. Os efeitos de diminuição da pressão arterial da amlodipina aumentam os efeitos redutores da pressão arterial de outros medicamentos com propriedades anti-hipertensoras. Quando coadministrado com a amlodipina existe um risco de elevação dos 
níveis séricos de tacrolimus. Há necessidade de monitorização dos níveis séricos de tacrolimus e ajuste de dose de tacrolimus em doentes aos quais seja administrada amlodipina e que estejam a ser tratados com tacrolimus. A coadministração de doses de amlodipina múltiplas de 10 mg com doses de 80 mg de sinvastatina resultou num aumento de 77% na exposição da sinvastatina 
quando comparada com a sinvastatina em monoterapia. A dose de sinvastatina em doentes a fazer amlodipina deve ser limitada a 20 mg por dia. Candesartan: Os dados de ensaios clínicos têm demonstrado que o duplo bloqueio do SRAA através do uso combinado de inibidores da ECA, antagonistas dos recetores da angiotensina II ou aliscireno está associado a uma maior frequência 
de acontecimentos adversos, tais como hipotensão, hipercaliemia e função renal diminuída (incluindo insuficiência renal aguda) em comparação com o uso de um único fármaco com ação no SRAA. Foram notificados aumentos reversíveis das concentrações séricas de lítio e da toxicidade durante a administração concomitante de lítio com inibidores da ECA. Pode ocorrer um efeito 
semelhante com os ARAIIs. Não é recomendada a utilização de candesartan com lítio. Caso a associação seja necessária, é recomendada monitorização cuidadosa dos níveis séricos do lítio. Quando os ARAIIs são administrados simultaneamente com AINEs pode ocorrer uma atenuação do efeito anti-hipertensor. Tal como com os inibidores da ECA, o uso concomitante dos ARAIIs e AINEs 
pode levar a um aumento do risco de agravamento da função renal, incluindo uma possível insuficiência renal aguda, e um aumento do potássio sérico, principalmente em doentes com função renal diminuída preexistente. A associação deverá ser administrada com precaução, especialmente nos idosos. A utilização concomitante de diuréticos poupadores de potássio, suplementos de 
potássio, substitutos do sal contendo potássio ou outros medicamentos (por ex., heparina) pode aumentar os níveis de potássio. As substâncias ativas investigadas nos estudos de farmacocinética clínica incluem a hidroclorotiazida, varfarina, digoxina, contracetivos orais, glibenclamida, nifedipina e enalapril. Não foram identificadas interações farmacocinéticas clinicamente significativas 
com estes medicamentos. 9. EFEITOS INDESEJÁVEIS Resumo do perfil de segurança. As reações adversas mais frequentemente notificadas durante o tratamento são sonolência, tonturas, cefaleias, palpitações, rubor, dor abdominal, náuseas, edema do tornozelo, edema e fadiga. Resumo das reações adversas: Frequentes: Sonolência, tonturas, cefaleias (especialmente no inicio 
do tratamento); palpitações; rubor; dor abdominal, náuseas; edema do tornozelo; edema, fadiga. Pouco frequentes: Insónia, alterações do humor (incluindo ansiedade), depressão; Tremor, disgeusia, síncope, hipoestesia, parestesia; Perturbações da visão (incluindo diplopia); Zumbidos; Hipotensão; Dispneia, rinite; Vómitos, dispepsia, alteração da rotina intestinal (incluindo diarreia e 
obstipação); Alopécia, púrpura, alteração da cor da pele,hiperidrose, prurido, erupção cutânea; Artralgia, mialgia, cãibras musculares, lombalgia; Perturbações da micção, noctúria, aumento da frequência urinária; Impotência, ginecomastia; Dor no peito, astenia, dor, mal-estar; Diminuição ou aumento de peso. Raros: Confusão. Muito raros: Leucopenia, trombocitopenia; Reações 
alérgicas; Hiperglicémia; Hipertonia, neuropatia periférica; Enfarte do miocárdio, arritmia (incluindo bradicardia, taquicardia ventricular e fibrilhação auricular); Vasculite; Tosse; Pancreatite, gastrite, hiperplasia gengival; Hepatite, icterícia, elevação das enzimas hepáticas (maioritariamente consistente com colestase); Angioedema, eritema multiforme, urticária, dermatite exfoliativa, síndrome 
de Stevens-Johnson, edema de Quincke. Desconhecido: Distúrbios extrapiramidais. Candesartan: Frequentes: Infeção respiratória; Tonturas/vertigens, cefaleias. Muito raros: Leucopenia, neutropenia e agranulocitose; Hipercaliemia, hiponatremia; Náusea; Tosse; Aumento das enzimas hepáticas, alteração da função hepática; Angioedema, erupção cutânea, urticária, prurido; Lombalgia, 
artralgia, mialgia; Compromisso renal, incluindo insuficiência renal em doentes suscetíveis 10. DATA DA REVISÃO DO TEXTO: Março 2017 Medicamento sujeito a receita médica. Regime de Comparticipação: Escalão B - 69% Para mais informações deverá contactar o Titular da Autorização de Introdução no Mercado.

Carzap AM tem duas substâncias associadas Candesartan - uma molécula com bastante evidência científica - e Amlodipina. Ambas têm mecanismos 
complementares de controlo da pressão arterial que em associação reduzem a pressão arterial em maior grau do que cada componente isolada.

E é por ser uma combinação fixa que Carzap AM é uma excelente opção para o tratamento a doentes com tensão arterial alta e não controlados através de monoterapia.
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1) Julius et al, 2006; Asmar et al, 2006; Bilous et al, 2009; 
Ogihara et al, 2008; Schrader et al, 2003; Meridith et al, 2008.
2) Farsang et al, 2001.
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eis uma equipa de 
enfermagem “jovem, 
motivada e empenhada”

“Equipa jovem, motivada e empenhada na sua valorização 
profissional, detentora de um vasto conhecimento técnico-cien-
tífico na abordagem ao doente crítico. Privilegia a prestação de 
cuidados de qualidade e seguros ao doente e o apoio à família, 
num ambiente humanizado e humanizante.”

Adélia Lopes (à direita, na foto) não poupa nas palavras para 
caracterizar a equipa de enfermagem da UTIC Arsénio Cordeiro, 
cuja gestão é da sua responsabilidade. Neste “retrato de família” 
faltam ainda alguns elementos, mas o que interessa é que fica re-
gistada a vontade destes profissionais em se associarem ao 50.º 
aniversário da Unidade de Tratamento Intensivo de Coronários, 
criada em 1969 pelo médico que mais tarde lhe “emprestou” o 
nome. É coordenada pelo cardiologista Armando Bordalo e Sá.

a capa deSta edIÇÃo

Quando se sabe o que se faz...

O ar tranquilo de Luís Mendes Pedro e Ângelo Nobre 
poucos minutos antes de iniciarem uma longa e 
complexa cirurgia aberta do aneurisma da aorta 
toracoabdominal quase leva a pensar que os espera 
um procedimento rotineiro. Mas rotineiro é que ele 
não é! A foto da capa justifica-se porque este tipo de 
intervenção seria impossível sem a componente da 
circulação extracorporal.
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Mais correto será dizer que também quer… estando a World 
Heart Federation (WHF) perfeitamente alinhada com o grande 
objetivo atual do diretor-geral da OMS de promover a chamada 
universal health coverage. Ainda recentemente (23 de setem-
bro) o seu presidente eleito, Fausto Pinto, presidiu a uma reu-
nião organizada pela WHF nas Nações Unidas, em colaboração 
com outras estruturas e que incluiu a presença de ministros da 
Saúde e das Finanças de alguns países. Em debate esteve a pos-
sível utilização de receitas de impostos sobre produtos como o 
tabaco e as bebidas açucaradas no reforço dos orçamentos da 
saúde a nível global. “Representando a Federação a área cardio-
vascular na OMS, sentimos a responsabilidade de colaborar e 
organizar eventos em que se possa discutir, sobretudo com os 
decisores, modelos que reforcem os orçamentos de saúde e de 
investigação”, afirma Fausto Pinto, que assumirá a presidência 
da WHF a 1 de janeiro de 2021, para cumprir um mandato de 
dois anos.

Federação mundial do  
coração quer “cuidados  
de saúde para todos”

Uma mão-cheia de gente…
…ligada ao Departamento de Coração e Vasos do CHULN esteve envolvida 
em apresentações orais no 2.º Congresso de Enfermagem de Reabilitação, 
em dezembro. Aqui deixamos os temas das comunicações e a identificação 
dos autores.

programa de reabilitação cardíaca – Fase I
UTIC, CHULN-HSM
Marco Pinto, Adélia Lopes, Dinora Pereira e 
Soraia Silva

reaprender a respirar
Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, 
CHULN-HSM
Ester Malcato e Inês Galhofas

adesão terapêutica no utente em programa de rcV
Unidade de Reabilitação Cardiovascular, CHULN-HPV
Sara Correia, Edite Caldeira, Sílvia Fiúza, Fátima Salazar 
e Ana Luísa Correia

ganhos em saúde no autocuidado do 
doente amputado
Serviço de Cirurgia Vascular, CHULN-HSM
Ana Marta Carvalho, Dalila Coimbra e 
Cláudia Ferreira

Foi há 3 anos!

Ainda se lembra da capa 
do primeiro número 
da Coração e Vasos, 
revista lançada pela Just 
News em janeiro de 
2017? Garantimos que 
os três protagonistas 
da foto continuam a 
manter uma relação 
“cinco estrelas”, aspeto 
fundamental para o 
excelente desempenho 
do Departamento de 
Coração e Vasos do 
CHULN.

A Unidade de Hemodinâmica /  
/Cardiologia de Intervenção ter-
minou o ano de 2019 com o seu 
espaço físico renovado, nomea-
damente uma das duas salas de 
Angiografia, que “estava em fim 

de vida”. Pedro Canas da Silva, coordena-
dor da Unidade, diz que a referida sala tem 
agora “características muito mais avança-

das, o que nos permite seguramente fazer 
melhor, em melhores condições e, provavel-
mente, até em menos tempo”. Fica o regis-
to da fase final das obras, “vistoriadas” por 
Pedro Canas da Silva (foto 1), e da estreia 
do equipamento, uns dias depois (foto 2).

Hemodinâmica 
requalificada

Luís Mendes Pedro com Ruy Fernandes, Pedro 
Amorim e Gonçalo Sobrinho, nas vésperas da 
deslocação ao Cairo

experiência com endopróteses aórticas
ramificadas partilhada no cairo
Quatro cirurgiões vasculares do CHULN, entre os quais Luís Mendes Pedro, deslocaram-se ao Cai-
ro, em outubro, a convite de Mohamed Hosni, presidente do Intervention Master Aortic Course 
(IMAC). Esse convite surgiu no âmbito da relação de colaboração e participação com os especia-
listas egípcios no desenvolvimento endovascular, em termos de utilização de endopróteses mais 
avançadas e mais complexas.
Para além de ter proferido uma conferência, 
o diretor do Serviço de Cirurgia Vascular do 
CHULN participou numa sessão New Frontiers 
in Cardiovascular Medicine, juntamente com 
Ruy Fernandes, Pedro Amorim e Gonçalo So-
brinho.
A referida sessão foi dedicada à utilização de 
endopróteses aórticas ramificadas (T-Branch) 
no tratamento de aneurismas toracoabdomi-
nais, que implica o emprego de uma técnica 
considerada rotineira entre nós, mas muito 
nova no Egito. Seguiu-se um workshop prático.

1

2
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Caro leitor, tem nas mãos mais uma revista Coração e Vasos, que reflete 
a forma como temos procurado desenvolver a nossa atividade num centro 
académico em que a articulação de áreas afins, como a Cardiologia, a 
Cirurgia Cardiotorácica e a Cirurgia Vascular, se tem mostrado essencial 
para atingir os objetivos a que nos propomos, ou seja, a excelência na 
prestação de cuidados médicos, bem como no âmbito da investigação e 
do ensino. Este número marca também o terceiro aniversário da minha 
presença à frente do Departamento de Coração e Vasos do CHULN. Tem 
sido um período de intensa atividade nas várias frentes em que estamos 
envolvidos e, apesar das dificuldades decorrentes das circunstâncias 
atuais, temos conseguido manter um padrão de excelência que rivaliza 
com os melhores centros nacionais e internacionais.

Nestes três anos, iniciámos novas áreas de atuação, como a angioplastia 
das artérias pulmonares e introduzimos novas técnicas de intervenção 
cardíaca e vascular – quer no âmbito da arritmologia como da 
cardiopatia estrutural e da cirurgia cardíaca e vascular – e programas 
inovadores, como o de telemonitorização de um grupo de doentes com 
insuficiência cardíaca, ou o de reabilitação cardiorrespiratória, incluindo 
a introdução das provas de esforço com consumo de O2. Consolidámos 
ainda outros programas, de que realço o de tratamento da patologia da 
aorta, único no país na sua dimensão e diferenciação e que está retratado 
no artigo de fundo desta edição da Coração e Vasos. Estamos convictos 
de que o ano que entra será também o da implementação do projeto que 
temos vindo a delinear para o nosso Departamento e que conta com o 
apoio expresso da atual Administração do CHULN. Tal representará um 
grande avanço na consolidação do tripé cuidados de saúde – ensino –  
– investigação na área cardiovascular, na nossa instituição.  

Um outro acontecimento que iremos assinalar muito em breve será o X 
Congresso Novas Fronteiras em Medicina Cardiovascular, que irá decorrer 
de 7 a 9 de fevereiro, desta vez em Troia. Trata-se do segundo maior evento 
na área cardiovascular a nível nacional, a seguir ao Congresso Português de 
Cardiologia. Temos procurado introduzir, desde o início, aspetos inovadores 
que o tornaram num acontecimento incontornável na área cardiovascular 
em Portugal. As nove edições já realizadas envolveram as principais 
personalidades da Cardiologia e da Cirurgia Cardíaca e Vascular nacionais 
e internacionais que, com a sua presença, reforçaram o papel desta reunião 
como instrumento de divulgação, discussão e promoção da Medicina 
Cardiovascular. 

No Congresso de 2020 iremos, mais uma vez, contar com alguns dos líderes 
mundiais, como os presidentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da 
Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, bem como o presidente da 
Associação Europeia de Cardiologia Preventiva, entre outros.

Mas no nosso portefólio de eventos não está apenas o Congresso 
Novas Fronteiras em Medicina Cardiovascular. Temos vindo a 
promover vários outros, mais focados em algumas áreas específicas. 
Nesse sentido, damos destaque, neste número da Coração e Vasos, 
ao recente Simpósio sobre Miocardiopatias, que registou um elevado 
número de participantes, incluindo os nomes de referência europeus 
na área. Ainda em 2019, organizámos o Novas Fronteiras em Oclusões 
Coronárias Crónicas e o Curso de Formação Pós-Graduada em Cardio-
-Oncologia, ambos em janeiro, o Novas Fronteiras em Hipertensão 
Pulmonar, em março, e celebrámos, em abril, os 50 anos da nossa UTIC 
– Unidade de Tratamento Intensivo de Coronários, a primeira unidade 
de cuidados intensivos cardíaca em Portugal.

Não podemos deixar de recordar que, em fevereiro, realizámos o IX 
Congresso Novas Fronteiras em Medicina Cardiovascular, que pela 
primeira vez teve duas sessões paralelas, uma mais focada em assuntos 
cardiológicos e uma segunda em assuntos cirúrgicos, mas com várias 
sessões mistas. Iremos manter este modelo agora em 2020. Para além 
disso, em 2019, o Departamento de Coração e Vasos esteve envolvido 
em múltiplas outras iniciativas, de que destaco o evento a propósito 
do Dia Mundial do Coração, a 29 de setembro, que também é notícia 
algumas páginas mais à frente nesta publicação. Realço, ainda, a 
multidisciplinaridade que temos cultivado no nosso Departamento, 
em que todos são importantes na prossecução dos nossos objetivos. 
Neste número da revista também surgem, com participação relevante, 
enfermeiros e técnicos de Cardiopneumologia, cujo contributo é 
fundamental para o sucesso da nossa atividade. 

Aproveito para desejar a todos um Excelente Ano de 2020, cheio de 
grandes conquistas. Nós continuaremos a fazer tudo o que está ao nosso 
alcance para cumprir com o compromisso para quem nos procura e 
para quem connosco está no dia-a-dia, no sentido de um melhor SNS, 
um melhor ensino e uma melhor investigação na área cardiovascular.

Podem contar SEMPRE connosco!

Três anos 
de intensa atividade

FaUsto Pinto
DiRetoR Do DePARtAMento De CoRAção  
e VASoS Do CHLn
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O Centro de Tratamento de Hipertensão 
Arterial Pulmonar (HAP) do CHULN foi 
criado em 2015, tendo resultado da fu-

são de duas consultas de hipertensão pulmonar, 
uma que decorria no Hospital de Santa Maria e 
era ligada à Unidade de Tratamento Intensivo 
para Coronários (UTIC), e outra mais ligada à 
Pneumologia e que se realizava no Hospital Pu-
lido Valente. É um dos seis centros que existem 
no país.

“Centros como o nosso são importantes no es-
tabelecimento e confirmação do diagnóstico da 

hipertensão pulmonar, através de exames não 
invasivos e invasivos, como o cateterismo car-
díaco direito, que deve ser feito por equipas que 
tenham experiência no assunto, para classificar 
corretamente os doentes”, explica Nuno Lou-

sada, coordenador da Consulta de Hipertensão 
Pulmonar.

Prosseguindo, o cardiologista refere que, 
“como os medicamentos usados no tratamento 
da HTP são onerosos, também por isso é impor-
tante que as equipas tenham experiência no seu 
uso, tal como no acompanhamento destes doen-
tes”.

O especialista, que fez todo o seu percurso 
como cardiologista no HPV, atualmente inte-
grado no CHULN, ressalva, no entanto, que isto 
não invalida que os doentes não possam ter um 

acompanhamento geral na sua área de residên-
cia, embora precisem de ir ao centro de referên-
cia de um modo periódico, para um acompanha-
mento mais especializado, sobretudo aos grupos 
I e IV.

O médico recorda que na HTP existem cinco 
grupos de doentes: os que têm hipertensão HAP, si-
tuação relativamente rara, onde se incluem as for-
mas idiopáticas, familiares, associadas a toxinas, a 
doenças do tecido conjuntivo, cardiopatias congéni-
tas, infeção por VIH, entre outras (Grupo I); aque-
les em que a HTP decorre da patologia do coração 
esquerdo (Grupo II); os que têm uma patologia as-
sociada a doenças respiratórias (Grupo III); aqueles 
em que a HTP deriva do tromboembolismo pulmo-
nar crónico (Grupo IV); e os casos em que a causa 
da HTP é multifatorial e desconhecida (Grupo V).

Neste momento, o Centro tem aproximada-
mente 200 doentes a fazer terapêuticas específi-
cas, que pertencem sobretudo aos grupos II e IV. 
E segue também cerca de 200 que muitas vezes 
têm alta, mas que estão a ser estudados ou que 
são acompanhados preventivamente, para ava-
liar se desenvolvem HTP, nomeadamente aque-
les que sofrem de doenças reumatológicas.

Existem depois alguns doentes com HTP, 
com doenças cardíacas e pulmonares, que, não 
fazendo terapêutica específica, também são 
acompanhados.

De destacar que o Centro oferece a possibili-
dade de fazer o acompanhamento dos doentes 
em urgência.

Tratamento da HTP é assegurado por 
uma equipa multidisciplinar dedicada

Além dos cardiologistas e pneumologistas, a 
equipa envolve fisiatras, psiquiatras, reumato-
logistas e outros profissionais de saúde não mé-
dicos, nomeadamente, assistente social, enfer-
meiros, farmacêutico, fisioterapeutas, psicólogo, 
técnicos que efetuam exames complementares de 
diagnóstico diferenciados e administrativos.

Nuno Lousada faz questão de destacar o papel 
fundamental da enfermagem, que assume par-
ticular importância no conjunto de doentes que 

usam prostanoides, uma terapêutica que exige 
especialização por parte de quem a administra.

Salienta também o apoio da Psicologia, da Psi-
quiatria e da Fisiatria, pela im-
portância que a reabilitação as-
sume nestes doentes, tal como 
da Reumatologia, porque mui-
tas vezes surge em pessoas que 
sofrem de doenças reumáticas, 
como a artrite reumatoide.

O farmacêutico também tem 
um papel importante, sobretu-
do porque estes doentes usam 
fármacos muito onerosos.

No futuro, o coordenador do 
Centro gostaria que existisse 
uma sala própria para os exa-
mes invasivos. Neste momento, 
há, aliás, um projeto totalmente 
definido pelo diretor do Serviço 
de Cardiologia, Fausto Pinto, 
para a área da hemodinâmica. 

O médico espera ainda que 
“seja possível desenvolver mais 
a área da reabilitação e fisioterapia” e que “o Cen-
tro consiga sempre acompanhar os novos fárma-
cos que vão surgindo”. Por outro lado, e no que 
respeita à investigação, ambiciona que seja pos-

sível que o Centro participe em estudos sobre no-
vos fármacos e técnicas.

Alguns doentes beneficiam  
de angioplastia pulmonar

No Centro de Tratamento de HAP do CHULN 
apenas os casos que necessitam de tromboendar-
terectomia pulmonar cirúrgica, que pertencem 
ao conjunto de doentes com HTP tromboembóli-
ca crónica (grupo IV), são referenciados para um 
dos principais centros europeus, em Inglaterra. 

“Recomenda-se que exista um centro cirúrgi-
co para 40 milhões de habitantes. Ora, Portugal 
tem 10 milhões, portanto, devemos ter ligação 
com os centros europeus mais importantes, por 
não existir um número elevado de doentes para 
fazer essa cirurgia, sendo difícil que o cirurgião 
esteja corretamente treinado”, menciona, refe-
rindo que já foram submetidos a este tipo de ci-
rurgia entre 30 a 40 doentes.

Dentro deste grupo, há situações em que a 
cirurgia não resolve o problema na totalidade. 
Nestes casos, tem vindo a ser desenvolvida, com 
o apoio dos especialistas que se dedicam à car-

diologia de intervenção, uma nova técnica – a an-
gioplastia pulmonar –, onde também tem havido 
bons resultados e com grande melhoria da quali-
dade de vida dos doentes. Nuno Lousada explica 
em que circunstâncias é utilizada:

“As lesões trombóticas podem ser nas grandes 
artérias, nas médias (segmentares), ou nas mais 
periféricas. Nas mais centrais, a cirurgia é muito 
importante. Nas médias pode haver intervenção 
cirúrgica, mas a angioplastia também pode aju-
dar. Quando é só um tromboembolismo perifé-
rico, usa-se terapêutica médica, como se faz com 
os outros tipos de doenças de HTP.”

200 doentes fazem terapêuticas específicas
e outros 200 são estudados/acompanhados
há uns anos, os doentes com hipertensão pulmonar (htp) tinham uma mortalidade muito elevada. mais re-
centemente, tem-se desenvolvido um novo grupo de medicamentos que tem permitido uma redução não só da 
mortalidade como também da morbilidade. no chuLn, os cuidados de saúde são assegurados por uma equipa 
multidisciplinar com reconhecidos conhecimentos técnicos nesta área.

centro de tratamento de hIpertenSÃo arterIaL puLmonar do chu LISboa norte

nuno Lousada

Nuno Lousada nasceu a 16 de setembro 
de 1955, em Ílhavo, Aveiro, onde viveu os 
primeiros anos. Como o seu pai era militar, 
acabou por ir viver para Moçambique, onde 
fez a instrução primária e secundária. Quan-
do ocorreu o processo da independência do 
país, veio para Portugal, tendo nessa altura 
iniciado a licenciatura na FMUL. 

Em criança, dizia que queria ser bombei-
ro, mas ainda no liceu sentiu que a sua vo-
cação era Medicina, talvez influenciado por 
um casal de médicos amigo do seu pai e pelo 
seu próprio médico, que era muito influente 
a nível local.

“Dentro das especialidades médicas, a Car-
diologia foi a área de que mais gostei, o que 
me levou depois a optar pela mesma”, conta.

Fez a especialidade de Cardiologia no 
Hospital de Santa Marta e quando a termi-
nou, em 1988, foi convidado a integrar o 
quadro de especialistas em Cardiologia no 
Hospital Pulido Valente, hoje integrado no 
CHULN, onde se mantém.

31 anos de ligação  
ao hospital pulido  
Valente

No Centro apenas os 
casos que necessitam de 
tromboendarterectomia pulmonar 
cirúrgica, que pertencem ao 
conjunto de doentes com HTP 
tromboembólica crónica (grupo 
IV), são referenciados para um 
dos principais centros europeus, 
em Inglaterra. Parte da equipa do Centro de tratamento de HPA do CHULn
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o impacto da coordenação  
de estudos do GAiC  
na investigação clínica

Atualmente, as unidades de coordenação 
de estudos têm assumido um papel muito 
importante na investigação clínica (IC). 

Estas unidades apoiam os investigadores nos di-
ferentes tipos de estudos/ensaios clínicos.

Um dos exemplos mais concretos do impac-
to da coordenação de estudos na IC é o Departa-
mento de Coração e Vasos do CHULN, que conta 
com o Gabinete de Apoio à Investigação Cardio-
vascular (GAIC), criado em 2012. A IC do Depar-
tamento aumentou consideravelmente desde en-
tão, tendo de momento a decorrer mais de 100 
estudos (em recrutamento e follow-up), 14 des-
tes em fase de aprovação.

O GAIC conta atualmente com 5 coordenado-
ras de estudo especializadas nas mais variadas 
áreas, permitindo, deste modo, dar uma perspe-
tiva mais abrangente no campo da investigação. 

Papel/dia-a-dia de uma coordenadora  
de estudos. realidade do GAIC

Uma coordenadora de estudos (study coor-
dinator, SC) tem grande responsabilidade no 
que concerne à investigação clínica. A SC deve-
rá ser o ponto de contacto entre o investigador 
principal, a equipa de investigação, os partici-
pantes e o promotor. É fundamental garantir o 
conhecimento do protocolo do estudo/ensaio, 
de modo a agilizar todos os procedimentos em 
conformidade. A SC tem também um papel mui-
to importante durante o período de recrutamen-
to de participantes, sendo sempre um dos seus 
objetivos motivar a equipa, para que o recruta-
mento do estudo seja alcançado, e criar alicer-
ces para facilitar a identificação (screening) de 
participantes.

Sempre que um investigador referencia um 
doente, a SC é alertada para que se inicie o pro-
cesso de inclusão. Para isso, é necessário que a 
SC tenha total conhecimento de todos os pro-

cedimentos médicos, de enfermagem ou car-
diopneumologia necessários. O processo de in-
clusão de um doente num estudo inicia-se com 
a verificação dos critérios de inclusão/exclusão 
por parte dos médicos investigadores da equi-
pa.

Geralmente, a SC cria uma worksheet com a 
compilação de todos os critérios e informações 
importantes, que será preenchida pelo médico 
investigador aquando do screening. Na fase de 
explicação do “consentimento informado” ao 
participante, a SC está, na maioria das vezes, pre-
sente, para dar o apoio necessário, ter o primeiro 
contacto com o participante e explicar-lhe os as-
suntos mais administrativos relativos à sua par-
ticipação no ensaio.

A SC, após ter o processo de assinaturas ter-
minado, entrega o material referente ao parti-
cipante previamente aprovado pelas entidades 
regulamentares (ex. cartão do doente, guia de 
acolhimento GAIC) e informa a equipa do es-
tudo que já pode realizar os procedimentos ne-
cessários, de acordo com o protocolo. Cabe à SC 
assegurar que todos os procedimentos são reali-
zados de acordo com o protocolo e, caso existam 
necessidades específicas, alertar o investigador 
principal para que este avalie se é necessário 
rea lizar algum procedimento adicional. O médi-
co investigador, após terminar o exame objetivo 
do participante, inicia o processo de escrita do 
relatório de consulta, com o apoio da SC sem-
pre que necessário. A correta documentação de 
todas as atividades realizadas no âmbito do es-
tudo e dos participantes é essencial ao longo de 
todo o estudo.

A SC deverá, de forma regular, rever os dos-
siers de participantes e garantir que toda a do-
cumentação está arquivada, datada e assinada. 
Além de toda a coordenação dos procedimentos, 
a SC terá que introduzir – caso lhe seja delega-
da essa função – toda a informação que consta 

no relatório da consulta no caderno de recolha de 
dados eletrónico, designado por eCRF. Esta pla-
taforma deverá ser preenchida com o máximo ri-
gor, para garantir a qualidade dos resultados do 
estudo.

Toda a informação inserida é alvo de análi-
se interina periódica por parte de revisores mé-
dicos do promotor. Sempre que surge alguma 
dúvida por parte destas entidades é aberta uma 
pergunta (query), que geralmente terá que ser 
respondida num curto prazo de tempo, prazo 
esse definido pelo protocolo no início do estudo. 
A SC tem também um papel ativo na resposta às 
queries, verificando de forma contínua e regular 
estas plataformas. 

A SC deverá criar uma forte ligação não só 
com o investigador principal, mas com toda a 
equipa de investigação e, inclusive, com os par-
ticipantes do estudo. Uma boa comunicação en-
tre as equipas e um acompanhamento próximo 
dos participantes ao longo do estudo maximiza 
a retenção destes nos estudos e o cumprimen-
to de todos os procedimentos e visitas, de acor-
do com o estipulado no protocolo. Muitos dos 
participantes incluídos em estudos no Departa-
mento de Coração e Vasos do CHULN, após tér-
mino dos estudos, aceitam participar em novos 
estudos, por confiarem na equipa e sentirem-se 
acompanhados.

Uma equipa de investigação multidisciplinar, 
cooperante e com bom relacionamento interpes-
soal é crucial para garantir uma boa performan-
ce do seu centro e tornar Portugal competitivo na 
área dos ensaios clínicos.

Maria inês Caetano
CooRDenADoRA De eStUDo Do GAiC

sUsana silva
CooRDenADoRA De eStUDo Do GAiC

Perfil de doente fictício - apenas para efeitos de ilustração

Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida identificação de nova informação de segurança. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas. Para saber como notificar reações adversas, ver no final deste texto. Uptravi 200 µg, 400 
µg, 600 µg, 800 µg, 1.000 µg, 1.200 µg, 1.400 µg ou 1.600 µg, comprimidos revestidos por película. Cada comprimido revestido por película contém 200 µg, 400 µg, 600 µg, 800 µg, 1.000 µg, 1.200 µg, 1.400 µg ou 1.600 µg de selexipag. Forma farmacêutica: comprimidos revestidos por película, redondos, de cor 
amarela clara, com “2” gravado num dos lados (200 µg), comprimidos revestidos por película, redondos, de cor vermelha, com “4” gravado num dos lados (400 µg), comprimidos revestidos por película, redondos, de cor violeta claro, com “6” gravado num dos lados (600 µg), comprimidos revestidos por película, redondos, 
de cor verde, com “8” gravado num dos lados (800 µg), comprimidos revestidos por película, redondos, de cor laranja, com “10” gravado num dos lados (1.000 µg), comprimidos revestidos por película, redondos, de cor violeta escuro, com “12” gravado num dos lados (1.200 µg), comprimidos revestidos por película, 
redondos, de cor amarela escura, com “14” gravado num dos lados (1.400 µg), comprimidos revestidos por película, redondos, de cor castanha, com “16” gravado num dos lados (1.600 µg). Indicações terapêuticas: Uptravi é indicado para o tratamento a longo prazo da hipertensão arterial pulmonar (HAP) em doentes 
adultos com Classe Funcional (CF) II–III da OMS, quer como terapêutica de associação em doentes insuficientemente controlados com um antagonista do recetor da endotelina (ARE) e/ou um inibidor da fosfodiesterase tipo 5 (PDE-5), ou em monoterapia em doentes não candidatos a estas terapêuticas. A eficácia foi 
demonstrada em doentes com HAP, incluindo HAP idiopática e hereditária, HAP associada a doenças do tecido conjuntivo e HAP associada a cardiopatia congénita simples corrigida. Posologia e modo de administração: O tratamento apenas deve ser iniciado e monitorizado por um médico com experiência no tratamento 
de HAP. Posologia Titulação individualizada da dose: Para cada doente, a dose deve ser titulada até à dose máxima individual tolerada, a qual pode variar desde 200 microgramas duas vezes por dia até 1.600 microgramas duas vezes por dia (dose de manutenção individualizada). A dose inicial recomendada é de 200 
microgramas duas vezes por dia, com intervalos de aproximadamente 12 horas. A dose é aumentada em incrementos de 200 microgramas duas vezes por dia, geralmente em intervalos semanais. No início do tratamento e em cada passo da titulação ascendente, recomenda-se tomar a primeira dose à noite. Durante a 
titulação da dose, podem ocorrer algumas reações adversas (tais como cefaleias, diarreia, náuseas e vómitos, dor mandibular, mialgias, dor nas extremidades, artralgias e rubor), refletindo o modo de ação de Uptravi. Geralmente são transitórias ou de fácil controlo com tratamento sintomático. Contudo, se um doente atingir 
uma dose incapaz de tolerar, esta deve ser reduzida para o nível de dose anterior. Nos doentes em que a titulação ascendente foi limitada por outras razões que não as reações adversas refletindo o modo de ação de Uptravi, pode-se considerar uma segunda tentativa de titulação ascendente até à dose máxima individual 
tolerada, até uma dose máxima de 1.600 microgramas duas vezes por dia. Dose de manutenção individualizada: A dose máxima tolerada atingida durante a titulação da dose deve ser mantida. Se a terapêutica ao longo do tempo for menos tolerada com uma certa dose, deve considerar-se tratamento sintomático e/ ou 
uma redução da dose para o nível de dose inferior. Interrupções e suspensões: Se o doente falhar uma dose, deve tomá-la assim que possível. A dose esquecida não deve ser tomada se faltarem menos de 6 horas para a próxima dose. Caso o tratamento seja esquecido durante 3 ou mais dias, Uptravi deve ser reiniciado 
numa dose mais baixa e fazer-se uma titulação ascendente. Existe experiência limitada com a suspensão abrupta de Uptravi em doentes com HAP. Não há evidência de rebound agudo. Contudo, se a decisão de interromper Uptravi for tomada, esta deve ser feita gradualmente enquanto é introduzida uma terapêutica 
alternativa. Ajuste posológico com coadministração de inibidores moderados do CYP2C8: Quando coadministrado com inibidores moderados do CYP2C8 (por exemplo, clopidogrel, deferasirox e teriflunomida), reduzir a administração de Uptravi para uma vez por dia. Se a terapêutica não for tolerada numa determinada 
dose, deverá ser considerado o tratamento sintomático e/ou uma redução da dose para a dose mais baixa seguinte. Reverter a frequência de administração de Uptravi para duas vezes por dia quando a coadministração do inibidor moderado do CYP2C8 for interrompida. Idosos (≥ 65 anos): Não é necessário qualquer ajuste 
posológico em doentes idosos. Existe experiência clínica limitada em doentes com mais de 75 anos de idade, e por isso Uptravi deve ser utilizado com precaução nesta população. Compromisso hepático: Uptravi não deve ser administrado em doentes com compromisso hepático grave (Child-Pugh classe C). Em doentes 
com compromisso hepático moderado (Child-Pugh classe B), a dose inicial recomendada de Uptravi deve ser 200 microgramas uma vez por dia, sendo aumentada em intervalos semanais com incrementos de 200 microgramas uma vez por dia até à ocorrência de reações adversas, refletindo o modo de ação do selexipag, 
que não podem ser toleradas ou controladas medicamente. Não é necessário qualquer ajuste posológico em doentes com compromisso hepático ligeiro (Child-Pugh classe A). Compromisso renal: Não é necessário qualquer ajuste posológico em doentes com compromisso renal ligeiro ou moderado. Não é necessária 
qualquer alteração da dose inicial em doentes com compromisso renal grave (taxa de filtração glomerular estimada [eTFG] < 30ml/min/1,73m2); a titulação da dose deve ser realizada com precaução nestes doentes. População pediátrica (< 18 anos): A segurança e eficácia de Uptravi em crianças com idade compreendida 
entre 0 e 18 anos de idade não foram ainda estabelecidas. Não existem dados disponíveis. A administração do selexipag na população pediátrica não é recomendada. Estudos em animais indicaram um aumento do risco de invaginação intestinal, mas a relevância clínica destes resultados é desconhecida. Modo de 
administração: Via oral. Os comprimidos revestidos por película devem ser tomados por via oral de manhã e à noite. De modo a melhorar a tolerabilidade, recomenda-se tomar Uptravi com alimentos e, no início de cada fase de titulação ascendente, a nova dose aumentada deve ser tomada à noite. Os comprimidos não 
devem ser divididos, esmagados ou mastigados, e devem ser engolidos com água. Doentes invisuais ou com alterações da visão devem ser instruídos no sentido de obter ajuda de outra pessoa enquanto estiverem a tomar Uptravi durante o período de titulação. Contraindicações: Hipersensibilidade à substância ativa ou 
a qualquer um dos excipientes. Doença coronária grave ou angina instável. Enfarte do miocárdio nos últimos 6 meses. Insuficiência cardíaca descompensada, caso não esteja sob supervisão clínica estreita. Arritmias graves. Eventos cerebrovasculares (ex.º: acidente isquémico transitório, AVC) nos últimos 3 meses. Defeitos 
valvulares congénitos ou adquiridos com disfunções clinicamente relevantes da função miocárdica não relacionadas com hipertensão pulmonar. Uso concomitante de inibidores fortes do CYP2C8 (ex.º gemfibrozil). Efeitos indesejáveis: As reações adversas mais frequentemente notificadas são cefaleias, diarreia, náuseas 
e vómitos, dor mandibular, mialgias, dor nas extremidades, artralgias e rubor. Estas reações são mais frequentes durante a fase da titulação ascendente, de intensidade ligeira a moderada, e geralmente transitórias ou controláveis com tratamento sintomático. Diminuição da hemoglobina: num estudo controlado por placebo 
verificou-se uma alteração absoluta média dos valores de hemoglobina entre -0,34 e -0,02 g/dl no grupo tratado com selexipag, comparativamente com -0,05 a 0,25 g/dl no grupo placebo. Verificou-se uma diminuição da concentração de hemoglobina do início do estudo até um valor inferior a 10 g/dl em 8,6% dos 
doentes tratados com selexipag, e em 5,0% dos doentes tratados com placebo. Neste estudo observou-se hipertiroidismo em 1,6% dos doentes no grupo de selexipag, comparativamente a nenhum caso no grupo placebo. O eletrocardiograma revelou taquicardia sinusal em 11,3% dos doentes no grupo de selexipag 
comparativamente com 8,8% no grupo placebo. Por não existirem dados disponíveis, Uptravi não é recomendado durante a gravidez e em mulheres com potencial para engravidar que não utilizam métodos contracetivos, e não deve ser utilizado durante a amamentação. Notificação de suspeitas de reações adversas: A 
notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através dos contactos indicados 
Sítio da internet: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram (preferencialmente) ou através dos seguintes contactos: Direção de Gestão do Risco de Medicamentos Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53, 1749-004 Lisboa, Tel: +351 21 798 73 73, Linha do Medicamento: 800222444 (gratuita), E-mail: 
farmacovigilancia@infarmed.pt. Medicamento Sujeito a Receita Médica Restrita. Notificação de acontecimentos adversos ou outras situações de segurança especiais: farmacovigilancia_portugal@its.jnj.com ou 214368600. Notificação de reclamações de qualidade: qualidade_janssen@its.jnj.com ou 214368600. 
Titular da Autorização de Introdução no Mercado: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Bélgica. Para mais informações deverá contactar o representante do titular da autorização de introdução no mercado: Actelion, a division of Janssen-Cilag International NV, representado por Janssen-Cilag 
Farmacêutica, Lda., Lagoas Park, Edifício 9, 2740-262 Porto Salvo. IECRCM de UPTRAVI®, versão 6, revisto em 08/2019.
Referências: 1. Besinque GM, Lickert CA, Pruett JA. The Myth of the Stable Pulmonary Arterial Hypertension Patient. The American journal of managed care 2019; 25(3), S47-S52. 2. Lau EM, Humbert M, Celermajer DS. Early detection of pulmonary arterial hypertension. Nature Reviews Cardiology 2015; 12(3), 143. 3. 
Coghlan JG, Channick R, Chin K, et al. Targeting the prostacyclin pathway with selexipag in patients with pulmonary arterial hypertension receiving double combination therapy: Insights from the randomized controlled GRIPHON study. American Journal of Cardiovascular Drugs 2018; 18(1), 37-47. 4. McLaughlin VV, Hoeper 
MM, Channick RN, et al. Pulmonary arterial hypertension-related morbidity is prognostic for mortality. Journal of the American College of Cardiology 2018; 71(7), 752-763. 5. Gaine SP, Sitbon O, Channick RN, et al. A2502 / 101 – The Impact of Time from Diagnosis at Baseline on Long-Term Outcome in the GRIPHON Study: 
Selexipag in Pulmonary Arterial Hypertension. American Thoracic Society International Conference; May 17-22, 2019. Dallas; 2019. 6. Galiè N; on behalf of the GRIPHON steering committee. Long-term survival and safety with selexipag in patients with pulmonary hypertension: results from the GRIPHON study and its open-
label extension. Presented at: European Society of Cardiology Congress 2018; 25-29 August 2018; Munich, Germany.

Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda.
Lagoas Park, Edifício 9, 2740-262 Porto Salvo | www.janssen.com/portugal 

Sociedade por quotas Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oeiras,  
sob nº. 10576 Capital Social €2.693.508,64 | NIF 500 189 412

Material elaborado em janeiro 2020 I CP-133454

Para mais informações deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado

1,2

3-5

3,6

MNZ00820 AN UPTRAVI  235x285mm.indd   1 09/01/2020   11:21



14 15Coração e Vasos | janeiro 2020 janeiro 2020 | Coração e Vasos 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Rosuvastatina
Alter MG
5 mg 20/60 Comprimidos revestidos por película

10 mg 60 Comprimidos revestidos por película

20 mg 30 Comprimidos revestidos por película

Nome do medicameNto: Rosuvastatina Alter 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40 mg comprimidos revestidos por película. comPoSiÇÃo QUaLitatiVa e QUaNtitatiVa: Cada comprimido contém 5 mg / 10 mg / 20 mg / 40 mg de rosuvastatina (sob a forma de rosuvastatina cálcica). 
Excipientes com efeito conhecido: cada comprimido contém 57,414 mg / 114,828 mg / 229,656 mg / 459,312 mg de lactose mono-hidratada. FoRma FaRmacÊUtica Comprimido revestido por película. 5 mg: comprimidos revestidos por película são brancos, redondos, biconvexos 
e sem ranhura. 10 mg: comprimidos revestidos por película são brancos, redondos, biconvexos, com uma ranhura numa das faces. A ranhura não se destina à divisão em metades iguais. 20 mg: comprimidos revestidos por película são brancos, redondos, biconvexos e com a 
gravação em cruz numa das faces. 40 mg: comprimidos revestidos por película são brancos, oblongos e sem ranhura. iNFoRmaÇÕeS cLÍNicaS indicações terapêuticas Tratamento da hipercolesterolemia: Adultos, adolescentes e crianças com idade igual ou superior a 6 anos 

terapia larvar: um método  
seguro, simples e eficaz  
nas feridas complexas

O Serviço de Cirurgia Vascular (SCV) do 
Centro Hospitalar Universitário Lisboa 
Norte (CHULN) – Internamento e Hos-

pital de Dia – baseia o tratamento diferenciado a 
doentes portadores de feridas complexas em te-
rapias convencionais e inovadoras. Além dos cui-
dados padrão, são aplicadas técnicas avançadas 
no tratamento de feridas, tais como: terapia de 
feridas por pressão negativa (convencional, inci-
sional, ultraportátil e de irrigação), utilização de 
plasma rico em plaquetas e terapia de desbrida-
mento larvar (LDT).

Atendendo a que o SCV tem ao seu dispor vá-
rias terapias, defende que o tratamento de feri-
das complexas deve ter por base a formação e o 
treino das equipas; que a abordagem para o tra-
tamento de feridas complexas deve ser multidis-
ciplinar; e que a aplicação de critérios nestas te-
rapias deve ser rigorosa (pelo rigor técnico e pelo 
seu elevado custo). 

Tendo por objetivo a cicatrização da ferida e 
sendo conhecida a importância do desbridamen-
to na preparação do leito da ferida e no contro-
lo/eliminação das barreiras à cicatrização, tor-
na-se fundamental selecionar o(s) método(s) de 
desbridamento adequado(s) aos locais de pres-
tação de cuidados. Globalmente, esta seleção 
é realizada de acordo com a situação clínica do 
doente e a avaliação das características da feri-
da, bem como a experiência da equipa que presta 
cuidados e do contexto. 

O SCV do CHULN iniciou a sua atividade na 
aplicação do LDT em setembro de 2016, tendo-
-se tornado o serviço pioneiro em Portugal a uti-
lizar este método de desbridamento. Atualmente, 
conta com mais de meia centena de doentes que 
foram submetidos a desbridamento biocirúrgico.

Esta terapia avançada permite o desbrida-
mento seletivo de tecido necrótico e a cicatriza-
ção mais rápida de feridas complexas. O LDT no 
SCV utiliza larvas em 1.º e 2.º estádio de desen-

volvimento da mosca Lucilia sericata que se apli-
cam no leito da ferida em BioBag®, sendo os pro-
cessos de aplicação e remoção pouco complexos. 
A possibilidade de seleção do tamanho do Bio-
Bag® permite adequar o número de larvas a usar 
para cada tratamento.

As enzimas existentes na secreção larvar que-
bram o tecido necrosado, sem danificar o tecido 
viável presente no leito da ferida, ingerindo o te-
cido não viável, liquefeito pela ação das enzimas 
libertadas. Esta ação permite a rápida degradação 
de coágulos, quebra de ligações de fibrina e tecido 
necrótico. Apesar das propriedades da terapia lar-
var mais conhecidas serem as capacidades de des-
bridamento e antimicrobianas, recentemente, foi 
documentado, nomeadamente, que a secreção lar-
var apresenta substâncias anti-inflamatórias, atua 
em sinergia com os antibióticos, tem capacidades 
imunomodeladoras, pró-angiogénicas e facilita o 
crescimento dos fibroblastos. É, portanto, possí-
vel afirmar que a terapia larvar atua diretamente 
sobre as diversas etapas do acrónimo TIME(RS) 
(T - Tecido não viável; I – Inflamação/Infeção; M 
– Desequilíbrio do meio húmido; E – Bordos; R – 
Reparação/Regeneração; S – Social). 

A atuação da secreção larvar exclusivamente 
no tecido inviável torna o risco hemorrágico re-
duzido. No entanto, existem situações em que é 
necessária precaução especial, como o caso de 
feridas tendencialmente hemorrágicas, feridas 
próximas a vasos sanguíneos e doentes sob anti-
coagulação. Os doentes têm referido que esta téc-
nica é indolor. 

A duração de cada ciclo de terapia larvar é de 
3 a 5 dias e a monitorização e o tratamento da fe-
rida devem ser realizados diariamente, para ava-
liar a viabilidade das larvas e manter o ambiente 
húmido necessário à sua atividade. 

No desbridamento cirúrgico, tratamento stan-
dard anteriormente realizado, há um risco acres-
cido de hemorragia e de descompensação clínica 

dos doentes, frequentemente com necessidade de 
suporte transfusional, requerendo a rea lização 
deste procedimento no bloco operatório.

Em síntese, o uso de terapia larvar foi deter-
minante na qualidade dos cuidados prestados 
aos doentes com necessidade de desbridamen-
to. A terapia larvar tem revelado ser um método 
simples, seguro e eficaz para o tratamento de fe-
ridas complexas, podendo evitar o desbridamen-
to cirúrgico e reduzir o tempo de cicatrização; os 
riscos clínicos associados ao desbridamento ci-
rúrgico; o risco de grande amputação, a necessi-
dade de utilização do bloco operatório; e longos 
períodos de hospitalização. 

No SCV do CHULN, o LDT tem demonstrado 
ser um tratamento adjuvante muito útil em do-
entes portadores de feridas complexas, associa-
do a procedimentos de revascularização (quando 
necessário). 

Esta terapia tem revelado excelente relação 
custo-efetividade.

O estabelecimento de boas práticas na preven-
ção e tratamento de feridas demonstra resultados 
altamente positivos, nomeadamente, redução do 
número de erros, melhoria dos resultados (nomea-
damente, boas taxas de cicatrização), bem como 
maior previsibilidade dos custos associados. 

ana alMeida
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“A reabilitação cardiovascular centra em 
volta do doente uma equipa multidis-
ciplinar, multifacetada, que consegue, 

de forma estruturada, dentro de cada área, identi-
ficar problemas e intervir, seguindo um programa 
que inclui exercício”, afirma a cardiologista Ana 
Abreu, coordenadora do Mestrado de RCV da Fa-
culdade de Medicina da Universidade de Lisboa.

A professora de Cardiologia sublinha que “há 
cada vez mais profissionais de saúde interessados 
na RCV”. E lembra que “as equipas multidisciplina-
res devem, idealmente, ser compostas por cardio-
logista, fisiatra, fisiologista do exercício, fisiotera-
peuta, técnico de Cardiopneumologia, enfermeiro, 
psicólogo, nutricionista e assistente social”.

Para a médica, “a educação e formação especí-
fica de diferentes profissionais pode garantir, na 
prática clínica, a qualidade das equipas multidis-
ciplinares em programas de RCV”.

A primeira turma deste mestrado, iniciado em 

2018, inclui médicos, enfermeiros, fisioterapeu-
tas e técnicos de Cardiopneumologia, incluindo o 
grupo candidatos do Brasil e da Índia.

Ana Abreu, que coordena o Programa de Rea-
bilitação Cardiovascular do CHULN, lembra que 
um inquérito da responsabilidade da Sociedade 

Portuguesa de Cardiologia demonstrou que ape-
nas 8% dos doentes vítimas de enfarte integram 
estes programas. No entanto, essa percentagem 
tem vindo a crescer e a expectativa é que, em bre-
ve, se possa atingir os 20%.

“No CHULN estamos a tentar que todos os do-
entes com indicação para reabilitação residentes 
na área da Grande Lisboa ou localidades próximas 
sejam enviados à Consulta de Avaliação Pré-Rea-
bilitação. O que se verifica é que conseguimos que 
a maioria adira ao programa. Os poucos que não o 
fazem é, sobretudo, porque vivem mais longe”, in-
forma, acrescentando:

“O ideal seria conseguir formar equipas nou-
tros hospitais e em unidades de cuidados de saú-
de primários que pudessem, em colaboração e 
em rede, abranger áreas da população em que o 
doente, mesmo que fosse tratado no CHULN ou 
noutro hospital, pudesse integrar e/ou dar conti-
nuidade ao programa na sua área de residência.”

Mestrado inovador da FMUL
reúne vários grupos profissionais
Já está a decorrer o segundo de dois anos de duração do mestrado de reabilitação cardiovascular da FmuL, 
com cursos e seminários de acompanhamento dos projetos dos mestrandos. a 2.ª edição arrancará já depois 
do verão de 2020.

reabILItaÇÃo cardIoVaScuLar

Ana Abreu com Fausto Pinto, diretor da FMUL, que 
integra igualmente a Comissão Científica deste mestrado

Uma mais-valia na formação Um complemento importante disponibilizar um melhor  
acompanhamento aos doentes

nélson CUnHa
inteRno De CARDioLoGiA, 
SeRViço De CARDioLoGiA Do 
DePARtAMento De CoRAção 
e VASoS, CHULn, CCUL, FMUL

sUsana Pires
CARDioPneUMoLoGiStA, 
AiDFM – ASSoCiAção 
PARA A inVeStiGAção e 
DeSenVoLViMento DA 
FACULDADe De MeDiCinA

sónia oliveira
CARDioPneUMoLoGiStA, 
HoSPitAL De bRAGA

Como interno de Cardiologia, o curso de Mestrado 
de Reabilitação Cardiovascular, pioneiro no nosso 
país, constitui indubitavelmente uma mais-valia na 
minha formação. A reabilitação cardiovascular tem 
mostrado contribuir de forma consistente, em diver-
sos estudos, para a redução do número de hospi-
talizações e a melhoria da qualidade de vida, com 
benefício de mortalidade em alguns grupos de do-
entes. Este mestrado, constituído por um programa 
científico sólido e lecionado por personalidades de 
referência na área, tem-me permitido adquirir com-
petências em múltiplas áreas, com impacto direto 
no meu trabalho diário e na melhoria dos cuidados 
prestados aos doentes.

Os conteúdos teórico-científicos deste mestrado 
são um complemento importante na formação 
académica e na prestação de cuidados de saúde 
da equipa multidisciplinar que integra o Programa 
de Reabilitação Cardiovascular do CHULN. Na mi-
nha opinião, é especialmente gratificante verificar 
que a aplicação prática destes conhecimentos es-
pecíficos na intervenção clínica do doente contri-
bui para a mudança de hábitos e estilos de vida 
mais saudáveis.

Sou licenciada em Cardiopneumologia desde 2013. 
Desde então, tenho investido na minha formação com 
especialização na área da Arritmologia. De momen-
to, exerço no Hospital de Braga. Para otimizar a mi-
nha formação e disponibilizar um melhor acompa-
nhamento aos doentes, nomeadamente aqueles com 
insuficiência cardíaca e portadores de ressincroniza-
dores cardíacos, encontro-me a frequentar o mestra-
do em Reabilitação Cardiovascular da FMUL. Trata-se 
de uma área com enorme importância, que incide na 
prevenção secundária e atua em diversos campos, de 
modo a proporcionar uma melhor qualidade de vida 
ao doente e, para além disso, uma diminuição dos 
custos a nível hospitalar. É uma área que se está a de-
senvolver cada vez mais a nível mundial e é necessário 
sensibilizar para que o mesmo aconteça em Portugal.

com hipercolesterolemia primária (tipo IIa incluindo hipercolesterolemia familiar heterozigótica) ou dislipidemia mista (tipo IIb) como adjuvante da dieta sempre que a resposta à dieta e a outros tratamentos não farmacológicos 
(p. ex. exercício físico, perda de peso) seja inadequada. Adultos, adolescentes e crianças com idade igual ou superior a 6 anos com Hipercolesterolemia familiar homozigótica, como adjuvante da dieta e de outros tratamentos 
hipolipemiantes (p. ex. LDL-aférese) ou se tais tratamentos não forem apropriados. Prevenção de Acontecimentos Cardiovasculares: Prevenção de acontecimentos cardiovasculares major em doentes nos quais se estima existir 
um risco elevado de ocorrência de um primeiro acontecimento cardiovascular, como adjuvante de correção de outros fatores de risco. Posologia e modo de administração Antes do início do tratamento, o doente deverá ser 
submetido a uma dieta padronizada para diminuição dos níveis de colesterol, que deverá continuar durante o tratamento. A dose deverá ser individualizada de acordo com o objetivo da terapêutica e a resposta do doente, de 
acordo com as normas orientadoras de consenso atuais. A rosuvastatina pode ser administrada a qualquer hora do dia, com ou sem alimentos. Tratamento da hipercolesterolemia: A dose inicial recomendada é de 5 ou 10 mg 
por via oral, uma vez por dia, tanto para doentes não tratados como para doentes a quem previamente tenham sido prescritos outros inibidores da redutase da HMG-CoA. A escolha da dose inicial deverá ter em consideração 
o nível de colesterol individual e o eventual risco cardiovascular, bem como o potencial risco para reacções adversas (ver abaixo). Após 4 semanas, pode ser feito um ajuste posológico para a dose seguinte, se necessário. Face 
ao aumento de notificações de reações adversas com a dose de 40 mg (4 x 10 mg, 2 x 20 mg, 1 x 40 mg) comparativamente às doses mais baixas (ver Efeitos indesejáveis), a titulação final para a dose máxima de 40 mg (4 x 
10 mg, 2 x 20 mg, 1 x 40 mg) deverá ser somente considerada em doentes com hipercolesterolemia grave com elevado risco cardiovascular (em particular os doentes com hipercolesterolemia familiar), que não atinjam os 
objetivos terapêuticos com 20 mg, aos quais será efetuada uma monitorização de rotina (ver Advertências e precauções especiais de utilização). Recomenda-se que o início de terapêutica com a dose de 40 mg (4 x 10 mg, 2 
x 20 mg, 1 x 40 mg) seja efetuado sob supervisão de um especialista. Prevenção de Acontecimentos Cardiovasculares: No estudo de redução de risco de acontecimentos cardiovasculares, a dose utilizada foi de 20 mg por dia. 
População Pediátrica: A utilização pediátrica apenas deve ser efetuada por especialistas. Crianças e adolescentes com idade compreendida entre os 6 e os 17 anos (Estadio Tanner < IIV): Hipercolesterolemia familiar hetero-
zigótica: Em crianças e adolescentes com hipercolesterolemia familiar heterozigótica, a dose inicial habitual é de 5 mg, uma vez por dia. - Em crianças com idade compreendida entre os 6 e os 9 anos com hipercolesterolemia 
familiar heterozigótica, o intervalo de dose habitual é 5-10 mg por via oral, uma vez por dia. A segurança e a eficácia de doses superiores a 10 mg não foram estudadas nesta população. - Em crianças com idade compreen-
dida entre os 10 e os 17 anos com hipercolesterolemia familiar heterozigótica, o intervalo de dose habitual é 5-20 mg por via oral, uma vez por dia. A segurança e a eficácia de doses superiores a 20 mg não foram estudadas 
nesta população. A dose deve ser ajustada de acordo com a resposta individual e tolerabilidade nos doentes pediátricos, conforme indicado pelas recomendações de tratamento em pediatria (ver Advertências e precauções 
especiais de utilização). Crianças e adolescentes devem ser submetidos à dieta padrão para redução do colesterol antes de iniciar o tratamento com rosuvastatina; esta dieta deve ser continuada durante o tratamento com a 
rosuvastatina. A experiência em crianças com hipercolesterolemia familiar homozigótica é limitada a um número reduzido de crianças com idade compreendida entre os 8 e os 17 anos. Hipercolesterolemia familiar homozigóti-
ca: Em crianças de 6 a 17 anos de idade com hipercolesterolemia familiar homozigótica, a dose máxima recomendada é de 20 mg uma vez por dia. Recomenda-se uma dose inicial de 5 a 10 mg uma vez por dia, dependendo 
da idade, peso e uso prévio de estatinas. A titulação para a dose máxima de 20 mg uma vez por dia deve ser realizada de acordo com a resposta individual e a tolerabilidade em doentes pediátricos, conforme recomendado 
pelas recomendações de tratamento pediátrico (Advertências e precauções especiais de utilização). Crianças e adolescentes devem ser colocados sobre uma dieta padrão de redução do colesterol antes do início do trata-
mento rosuvastatina; esta dieta deve ser continuada durante o tratamento com rosuvastatina. A experiência com doses diferentes de 20 mg nesta população é limitada. O comprimido de 40 mg não é adequado para utilização 
na população pediátrica. Crianças de idade inferior a 6 anos: A segurança e a eficácia de utilização em crianças de idade inferior a 6 anos não foram estudadas. Por conseguinte, não se recomenda a utilização de rosuvastatina 
em crianças de idade inferior a 6 anos. Utilização no idoso: Recomenda-se uma dose inicial de 5 mg em doentes com idade > 70 anos (ver Advertências e precauções especiais de utilização). Não é necessário qualquer outro 
ajuste posológico em relação à idade. Posologia em doentes com insuficiência renal: Não é necessário ajuste posológico em doentes com compromisso renal ligeiro a moderado. A dose inicial recomendada é de 5 mg em 
doentes com compromisso renal moderado (depuração da creatinina < 60 ml/min). A dose de 40 mg está contraindicada em doentes com compromisso renal moderado. O uso de rosuvastatina em doentes com compromisso 
renal grave está contraindicado em todas as doses (ver Contraindicações). Posologia em doentes com compromisso hepático: Não se verificou um aumento da exposição sistémica à rosuvastatina em indivíduos com pontuações 
7 ou inferior na classificação de Child-Pugh. No entanto, tem sido observado aumento da exposição sistémica em indivíduos com pontuações 8 e 9 na classificação de Child-Pugh. Nestes doentes deve ser considerada a 
avaliação da função renal (ver Advertências e precauções especiais de utilização). Não existe experiência em indivíduos com pontuações na classificação de Child-Pugh superior a 9. A rosuvastatina está contraindicada em 
doentes com doença hepática ativa (ver Contraindicações). Raça: Tem sido observado aumento da exposição sistémica em indivíduos Asiáticos (ver Contraindicações e Advertências e precauções especiais de utilização). A dose 
inicial recomendada é de 5 mg para doentes de ascendência Asiática. A dose de 40 mg está contraindicada nestes doentes. Polimorfismos genéticos: São conhecidos tipos específicos de polimorfismos genéticos que podem 
levar a aumento da exposição à rosuvastatina. Para os doentes em que são conhecidos tais tipos específicos de polimorfismos, recomenda-se uma dose diária inferior de rosuvastatina. Posologia em doentes com fatores 
predisponentes para miopatia: A dose inicial recomendada é de 5 mg em doentes com fatores predisponentes para miopatia (ver Advertências e precauções especiais de utilização). A dose de 40 mg (4 x 10 mg, 2 x 20 mg, 1 
x 40 mg) está contraindicada em alguns destes doentes (ver Contraindicações). Terapêutica concomitante: A rosuvastatina é um substrato de várias proteínas transportadoras (p. ex. OATP1B1 e BCRP). O risco de miopatia (in-
cluindo rabdomiólise) aumenta quando a rosuvastatina é administrada concomitantemente com determinados medicamentos que podem aumentar a concentração plasmática da rosuvastatina devido a interações com essas 
proteínas transportadoras (p. ex. ciclosporina e certos inibidores da protease incluindo combinações de ritonavir com atazanavir, lopinavir, e/ou tipranavir; ver Advertências e precauções especiais de utilização e Interações 
medicamentosas e outras formas de interação). Sempre que possível, devem ser considerados medicamentos alternativos, e se necessário, considerar temporariamente a interrupção da terapêutica com rosuvastatina. Em 
situações em que a administração conjunta destes medicamentos com rosuvastatina é inevitável, o benefício e o risco do tratamento concomitante e ajustes na dose de rosuvastatina devem ser cuidadosamente considerados 
(ver Interações medicamentosas e outras formas de interação). Contraindicações A rosuvastatina está contraindicada: - em doentes com hipersensibilidade à rosuvastatina ou a qualquer dos excipientes. - em doentes com 
doença hepática ativa incluindo elevações persistentes e inexplicáveis das transaminases séricas e qualquer elevação das transaminases séricas excedendo 3 vezes o limite superior da normalidade (LSN). - em doentes com 
compromisso renal grave (depuração da creatinina < 30 ml/min). - em doentes com miopatia. - em doentes tratados concomitantemente com ciclosporina. - durante a gravidez e aleitamento e em mulheres em idade fértil que 
não adotam medidas contracetivas apropriadas. A dose de 40 mg está contraindicada em doentes com fatores predisponentes para miopatia/rabdomiólise. Tais fatores incluem: - compromisso renal moderado (depuração da 
creatinina < 60 ml/min) - hipotiroidismo - antecedentes pessoais ou familiares de perturbações musculares hereditárias - antecedentes pessoais de toxicidade muscular com outro inibidor da redutase da HMG-CoA ou fibrato 
– alcoolismo - situações em que possa ocorrer um aumento dos níveis plasmáticos de rosuvastatina - doentes Asiáticos - uso concomitante de fibratos. (ver Advertências e precauções especiais de utilização e Interações 
medicamentosas e outras formas de interação) Efeitos indesejáveis As reações adversas observadas com rosuvastatina são geralmente de caráter ligeiro e transitório. Em ensaios clínicos controlados, menos de 4% dos 
doentes tratados com rosuvastatina abandonou os estudos devido a reações adversas. Com base em dados de ensaios clínicos e extensa experiência pós-comercialização, a seguinte tabela apresenta o perfil de reações ad-
versas para a rosuvastatina. As reações adversas listadas abaixo estão classificadas de acordo com a frequência e classe de sistema de órgãos (SOC). A frequência de reações adversas é listada de acordo com a seguinte 
convenção: Frequentes (≥ 1/100, < 1/10); Pouco frequentes (≥ 1/1.000, < 1/100); Raros (≥ 1/10.000, < 1/1.000); Muito raros (< 1/10.000); Desconhecido (não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis). Tabela 2. 
Reações adversas baseadas em dados de estudos clínicos e experiência pós-comercialização: Doenças do sangue e do sistema linfático: Raros - Trombocitopenia. Doenças do sistema imunitário: Raros - Reação de hipersen-
sibilidade incluindo angioedema. Doenças endócrinas: Frequentes - Diabetes mellitus (1). Perturbações do foro psiquiátrico: Desconhecido – Depressão. Doenças do sistema nervoso: Frequentes - Cefaleia, Tonturas; Muito raros 
- Polineuropatia, Perda de memória; Desconhecido - Neuropatia periférica, Alterações do sono (incluindo insónia e pesadelos). Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino: Desconhecido - Tosse; Dispneia. Doenças gas-
trointestinais: Frequentes - Obstipação, Náuseas, Dor abdominal; Raros - Pancreatite; Desconhecido – Diarreia. Afeções hepatobiliares: Raros - Transaminases hepáticas aumentadas; Muito raros - Icterícia, Hepatite. Afeções 
dos tecidos cutâneos e subcutâneos: Pouco frequentes - Prurido, Erupção cutânea, Urticária; Desconhecido - Síndrome de Stevens-Johnson. Afeções musculosqueléticas e dos tecidos conjuntivos: Frequentes - Mialgia; Raros 
- Miopatia (incluindo miosite), Rabdomiólise; Muito raros - Artralgia; Desconhecido - Afeções dos tendões, por vezes complicadas devido a rutura, Miopatia necrosante imunomediada. Doenças renais e urinárias: Muito raros 
– Hematúria. Doenças dos órgãos genitais e da mama: Muito raros – Ginecomastia. Perturbações gerais e alterações no local de administração: Frequentes – Astenia; Desconhecido – Edema. A frequência irá depender da 
presença ou ausência de fatores de risco (glicemia em jejum ≥ 5,6 mmol/l, IMC > 30 kg/m2, trigliceridos elevados, história de hipertensão). Tal como se verifica com outros inibidores da redutase da HMG-CoA, a incidência de 
reacções adversas medicamentosas tende a ser dose-dependente. Efeitos renais: Em doentes tratados com rosuvastatina foi observada proteinúria, detetada por tiras de teste, sendo maioritariamente de origem tubular. Varia-
ção dos valores de proteinúria, desde ausência ou vestígios até um resultado ++ ou superior, foi observado em < 1% dos doentes em determinada altura durante o tratamento com 10 mg e 20 mg, e em aproximadamente 3% 
dos doentes tratados com 40 mg. Com a dose de 20 mg foi observada uma ligeira variação, desde ausência ou vestígios até um resultado +. Na maioria dos casos, a proteinúria diminui ou desaparece espontaneamente com 
a continuação da terapêutica. Até ao momento, a análise de dados provenientes de ensaios clínicos e da experiência pós-comercialização não identificou uma associação causal entre a proteinúria e doença renal aguda ou 
progressiva. Foi observada hematúria em doentes tratados com rosuvastatina e os dados dos ensaios clínicos mostram que a ocorrência é baixa. Efeitos no músculo esquelético: Efeitos no músculo esquelético, p. ex. mialgia, 
miopatia (incluindo miosite) e, raramente, rabdomiólise com ou sem insuficiência renal aguda têm sido notificados em doentes tratados com rosuvastatina em todas as doses, em particular, com doses > 20 mg. Em doentes 
tratados com rosuvastatina foi observado um aumento dos níveis de CK relacionado com a dose; na maioria dos casos essa elevação foi ligeira, assintomática e transitória. Se os níveis de CK forem elevados (> 5xLNS), o 
tratamento deve ser interrompido (ver Advertências e precauções especiais de utilização). Efeitos hepáticos: Tal como com os outros inibidores da redutase da HMG-CoA, um aumento das transaminases, relacionado com a 
dose, foi observado num pequeno número de doentes tratados com rosuvastatina; na maioria destes casos, o aumento foi ligeiro, assintomático e transitório. Foram notificados os seguintes acontecimentos adversos com al-
gumas estatinas: Disfunção sexual Casos raros de doença pulmonar intersticial, especialmente com terapêutica de longa duração (ver Advertências e precauções especiais de utilização) A taxa de notificação de rabdomiólise, 
acontecimentos renais graves e acontecimentos hepáticos graves (consistindo principalmente no aumento das transaminases hepáticas) é maior com a dose de 40 mg. População pediátrica: As elevações da creatinaquinase 
> 10xLSN e os sintomas musculares após exercício ou aumento da atividade física foram observados mais frequentemente em ensaios clínicos de 52 semanas em crianças e adolescentes em comparação com os adultos (ver 
Advertências e precauções especiais de utilização). Noutros aspetos, o perfil de segurança de rosuvastatina foi semelhante em crianças e adolescentes comparativamente com adultos. Classificação quanto à dispensa: 
Medicamento sujeito a receita médica. Regime de comparticipação: Medicamento comparticipado (são comparticipadas as dosagens de 5 mg, 10 mg e 20 mg no escalão C, 37% no regime geral). Para mais informações 
deverá contactar o titular da autorização de introdução no mercado: ALTER, S.A. Estrada Marco do Grilo, Zemouto 2830, Coina. Data de revisão do texto: 31-07-2017.
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Numa iniciativa conjunta do 
CCUL e do CRECUL - Centro de 
Rea bilitação Cardiovascular da 
Universidade de Lisboa, e no âmbi-
to do Dia Mundial do Coração, re-
alizou-se um workshop sobre “Ali-
mentação saudável”, com o chef 
Luís Castello. O palco foi o Labo-
ratório de Dietética e Nutrição do 
Hospital de Santa Maria.

Workshop sobre  

“alimentação saudável”

Inserido no “E-conversas sobre saúde na 
FMUL”, o debate em causa foi subordinado 
ao tema “Prevenção cardiovascular – Estra-

tégias globais para o futuro”, tendo Fausto Pinto 
contado com a colaboração de Ana Abreu, pro-
fessora da FMUL, na coordenação do evento.

A Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC) 
associou-se ao debate e esteve representada pelo 
próprio presidente, Victor Gil. Entre os partici-
pantes, desde Moçambique, esteve Albertino Da-
masceno, da Universidade Eduardo Mondlane, 

que apresentou uma visão da realidade daquele 
país africano. 

A sessão webinar antecipou o programa pre-
parado para o Dia Mundial do Coração, incluin-
do atividades para a população que tiveram lu-
gar no Jardim da Torre de Belém, em Lisboa, 

na sequência de uma parceria entre a FMUL e 
a SPC.

As pessoas que ali se deslocaram puderam fa-
zer uma avaliação do risco cardiovascular e par-
ticipar numa caminhada a pé ou num passeio de 

bicicleta, e até numa aula de ioga. No final do 
dia, a Torre de Belém foi iluminada de vermelho, 
para simbolicamente assinalar o Dia Mundial do 
Coração, uma ação inserida no movimento “Illu-
minating the world red”, que teve o apoio da Câ-
mara Municipal de Lisboa.

Na luta contra as DCV, a Federação Mundial 
do Coração (World Heart Federation) desenvolve 
todos os anos uma campanha mundial que pre-
tende juntar o maior número de países para que 
se desenvolvam ações de sensibilização.

O Centro Cardiovascular da Universidade de 
Lisboa (CCUL), um centro de investigação da 
FMUL, presidido por Fausto Pinto, abraçou a ini-
ciativa, realizada em parceria com a SPC, organi-
zando um programa que pretendeu ir ao encon-
tro do Dia Mundial do Coração.

Atividades para a  
população marcaram

dia Mundial do 
Coração 2019
“temos feito um bom trabalho no tratamento das doenças cardiovascula-
res, mas não tanto na sua prevenção”, considerou Fausto pinto, diretor da 
FmuL e presidente eleito da Federação mundial do coração, ao intervir 
no webinar que coordenou e que se realizou no âmbito do dia mundial do 
coração, assinalado a 29 de setembro.
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Registos de enfermagem no Serviço
de Cirurgia Vascular do CHULn-HSM

A crescente necessidade de acesso à infor-
mação por parte dos intervenientes no 
processo de prestação de cuidados numa 

era de avanços tecnológicos e de informatiza-
ção globalizada obriga a que as instituições de 
saúde e, por conseguinte, a enfermagem neces-
sitem de caminhar lado a lado com a tecnologia, 
sem perder, no entanto, as especificidades que 
a definem. Como ferramenta indispensável para 
o dia-a-dia do enfermeiro, o processo de enfer-
magem informatizado permite planificar e deci-
dir os cuidados a serem prestados através de um 
processo dinâmico e individualizado. A OE ad-
voga que a implementação de linguagem CIPE 
dotará a enfermagem portuguesa de uma termi-
nologia própria, permitindo a 
recolha e a utilização da infor-
mação relacionada com a prá-
tica de enfermagem, de forma 
simultaneamente rigorosa e 
uniforme. 

A opção institucional de 
implementar a Classificação 
Internacional para a Práti-
ca de Enfermagem (CIPE) no 
CHULN levou à necessidade 
de formação dos profissionais 
nesta área, bem como à cria-
ção de grupos de trabalho que 
têm vindo a desenvolver as ba-
ses necessárias para a sua im-
plementação. A implementação do catálogo 
CIPE na prática de enfermagem no Serviço de 
Cirurgia Vascular do CHULN permite suporte 
da informação do doente, possibilitando o de-
senvolvimento da formação e da investigação/ 
/continuidade, bem como a monitorização da 
qualidade dos cuidados. Contribui igualmente 
para dar visibilidade aos cuidados de enferma-
gem desenvolvidos e aos ganhos em saúde das 
populações.

Constata-se, assim, a necessidade de facili-
tar o processo de partilha e recurso à informa-
ção produzida pelos enfermeiros, assegurando 
que esta é compreendida tanto pelos sistemas em 
uso, quer pelos seus utilizadores. 

A CIPE é um sistema unificado da lingua-
gem que sustenta a padronização da documen-
tação de enfermagem no momento da prestação 
de cuidados. Os dados e informação resultantes 
podem ser utilizados para o planeamento e ges-
tão dos cuidados de enfermagem, previsões fi-
nanceiras, análise dos resultados dos doentes 
e desenvolvimento de políticas. Sendo um pa-
drão internacional, a CIPE facilita a recolha e 
análise de dados de enfermagem entre popula-

ções, serviços de cuidados de saúde, idiomas e  
regiões geográficas.

Os dados originados pela utilização da CIPE 
podem sustentar a tomada de decisão, melhoran-
do assim a segurança e a qualidade dos cuidados 
para os doentes e as famílias. Assim, os catálogos 
permitem aos enfermeiros que trabalham numa 
área de especialidade (cuidados cirúrgicos, cui-
dados no fim de vida), ou numa área focal de en-
fermagem (promoção da adesão ao tratamento, 

tratamento da dor) integrarem mais facilmente a 
CIPE na sua prática.

Os catálogos não substituem o juízo de enfer-
magem. O parecer clínico e a tomada de decisão 
do enfermeiro serão essenciais para a prestação de 
cuidados individualizados aos doentes e às respe-
tivas famílias. Estes constituem uma referência de 
fácil acesso para os enfermeiros no seu particular 
contexto de cuidados, dado que apresentam sub-
conjuntos da CIPE. A documentação dos cuidados 
de enfermagem utilizando a CIPE irá melhorar a 
segurança e a qualidade dos cuidados de saúde ao 
fornecer dados sistemáticos, recuperáveis, acerca 
dos cuidados de saúde em todo o mundo.

Não há um modelo teórico ou conceptual es-
pecífico para a organização dos diagnósticos, re-
sultados e intervenções de enfermagem num ca-
tálogo. A apresentação dos enunciados CIPE 
(diagnósticos, resultados e intervenções) pode 
variar para diferentes catálogos e é determinada 
pelos enfermeiros que os elaboram. 

No que diz respeito à experiência do Serviço 
de CV na implementação dos registos ClPE, tem 
sido um processo no qual toda a equipa está en-
volvida, motivada e empenhada. Neste âmbito, 
para essa participação, foi criado um grupo dina-
mizador responsável pela implementação do ca-
tálogo CIPE. Como estratégias, delineou-se: 

• Elaboração de um trabalho de enquadra-
mento/suporte bibliográfico e teórico sobre a te-
mática, possibilitando fundamentar as interven-
ções a desenvolver (avaliação inicial / focos mais 
relevantes / ações, padrão de documentação). 

Entre outras ações desenvolvidas, destacam-se: 
• Elaboração de um documento para a colhei-

ta de dados/avaliação inicial em linguagem CIPE; 
• Apresentação/discussão do documento com 

a equipa; 
• Implementação do projeto; 
• Identificação dos focos mais relevantes para 

a prática de enfermagem da CV (quadro 1);

• Divisão dos focos para a elaboração das in-
tervenções de enfermagem (quadro 2); 

• Monitonização e acompanhamento do tra-
balho desenvolvido; 

• Momentos formativos (passagem de turno) 
para a partilha de opiniões sobre os focos/diag-
nósticos/intervenções de enfermagem; 

• Planeamento de sessões de formação em servi-
ço para debate/discussão/aprovação das interven-
ções de enfermagem relativas a cada um dos focos; 

• Construção/apresentação/discussão do padrão 
de documentação dos registos em linguagem CIPE; 

• Organização de um manual de apoio à equipa.

As atividades a desenvolver estão contem-
pladas no plano de formação em serviço. A ava-
liação e a divulgação dos resultados deste catá-
logo serão facultadas no início 
do ano 2019. Realizar-se-á 
uma avaliação intermédia/de-
puração a ser executada em si-
multâneo com a execução do 
mesmo. A sua operacionaliza-
ção será realizada através de 
auditorias internas, tendo por 
base o documento implemen-
tado no serviço, discussões em 
equipa e questionários. A di-
vulgação dos resultados é uma 
fase importante, na medida 
em que dá a conhecer à equi-
pa, e mesmo à instituição, a 
pertinência do catálogo e o ca-
minho percorrido na resolução 
de eventuais problemas.

A equipa pode ainda propor 
e desenvolver investigação utilizando os dados 
de diagnóstico do cliente, resultado e interven-
ção adquiridos através do uso do catálogo CIPE 
no ambiente de cuidados. Os catálogos podem 
ser adotados para uso pelos utilizadores nos 
seus serviços na prática. Os utilizadores podem 
querer incluir alguns ou todos os enunciados 
nos seus sistemas de documentação e informa-
ção, conforme o apropriado para as suas neces-
sidades individuais.

O grande desafio que se coloca aos enfermei-
ros relaciona-se com a forma como são efetua-
dos os registos das suas atividades. Fazendo 
parte integrante do processo clínico, os registos 
de enfermagem permitem conhecer as obser-
vações, decisões, intervenções e resultados es-
perados das ações, assim como assegurar uma 
continuidade dos cuidados. Com a padroniza-
ção da linguagem através do recurso a classifi-

cações ou taxonomias de que a CIPE é exemplo, 
pretende-se incluir os registos de enfermagem 
nos sistemas de informação, o que permitirá es-

timular o desenvolvimento da enfermagem en-
quanto disciplina e profissão, dando-lhe outra 
visibilidade. Possibilitará também introduzir 
uma maior sistematização na intervenção dos 
enfermeiros e facilitar a avaliação dos resulta-
dos do seu trabalho. 

ana Marta dos santos de CarvalHo
enFeRMeiRA eSPeCiALiStA eM enF. De ReAbiLitAção, SeRViço De CV Do CHULn-HSM

Cândida Maria Cardoso Pereira
enFeRMeiRA GRADUADA, SeRViço De CV Do CHULn-HSM

Os dados originados pela 
utilização da CIPE podem 
sustentar a tomada de decisão, 
melhorando assim a segurança 
e a qualidade dos cuidados para 
os doentes e as famílias.

Fazendo parte integrante do 
processo clínico, os registos 
de enfermagem permitem 
conhecer as observações, 
decisões, intervenções e 
resultados esperados das ações, 
assim como assegurar uma 
continuidade dos cuidados. 

Quadro 2: intervenções  
de enfermagem na prática  
de enfermagem de Cirurgia vascular

Promover
Vigiar
Adeuar
Gerir
Posicionar

Monitorizar
explicar
ensinar
executar
treinar

Quadro 1: Focos considerados 
relevantes na prática de enfermagem  
da Cirurgia vascular

Autocuidados:
• Alimentar-se 
•  Cuidar da higiene 

pessoal 
•  Vestir-se ou 

despir-se 
• Virar-se 
Conhecimento 
processo cirúrgico 
Dispneia 
Dor 
eliminação

Ferida crónica 
Ferida cirúrgica 
Hemorragia
Limpeza das vias 
aéreas
Mobilidade
Queda
Úlcera de pressão
Ventilação 
espontânea
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Uma cirurgia aberta para resolver um 
aneurisma da aorta toracoabdominal 
chega a juntar, numa das duas salas do 

Bloco Operatório do Serviço de Cirurgia Cardio-
torácica reservada para o efeito, praticamente 
duas dezenas de pessoas. A movimentação num 
dos lados da mesa onde está deitado o doente 
torna-se, aliás, praticamente impossível, devido 
ao equipamento de perfusão que ali foi colocado 
– indispensável para assegurar a circulação ex-
tracorporal –, monitorizado por dois perfusio-
nistas, que podem estar ainda acompanhados de 
um colega em formação.

A Just News testemunhou as duas inter-
venções do género realizadas no passado mês 
de outubro (dias 2 e 30). Luís Mendes Pedro, 
que dirige o Serviço de Cirurgia Vascular do 

CHULN há 3 anos, mas que a ele está ligado há 
30, desde os tempos do internato, prefere não 
falar em números. Mas sempre vai dizendo que 
deverão ser operados “uns 20 a 30 toracoabdo-
minais por ano”, dos quais cerca de dois terços 
dos doentes são submetidos a cirurgia endovas-
cular”.

“A circulação extracorporal é uma técni-
ca própria da Cirurgia Cardiotorácica, portan-
to, aqui, no nosso hospital, desenvolvemos um 
modelo de colaboração entre os dois serviços, 
uma vez que funcionamos muito bem em ter-
mos do Departamento de Coração e Vasos. Fa-
zemos isto em conjunto”, afirma Luís Mendes 
Pedro.

“Os cirurgiões torácicos abordam o tórax, 
que é o seu território, e nós tratamos da par-

te abdominal, que é o nosso terreno preferen-
cial. Eles têm os perfusionistas e o know-how já 
completamente apurado para lidar com as má-
quinas de circulação extracorporal. Nós não te-
mos, por isso, em vez de desenvolvermos curvas 
de aprendizagem nessa matéria, preferimos tra-
balhar em colaboração”, explica.

“Uma Big one!”

Luís Mendes Pedro diz que esta cirurgia já 
chegou a ser feita no Bloco do seu Serviço, mas 
a verdade é que, “embora sendo uma patologia 
da área da cirurgia vascular, logisticamente, faz 
mais sentido fazer estas intervenções no Bloco 
da Cardiotorácica”. Principalmente por causa 
do equipamento que permite a circulação ex-

tracorporal, que assim não precisa de ser des-
locado.

Não fugindo, aliás, ao que é habitual, um 
dos doentes intervencionados em outubro 
com aneurisma toracoabdominal e anteceden-
tes de “reparação” de uma dissecção aórtica 
(2003) e posterior substituição de uma válvu-
la cardíaca (2015) ficou internado nos Cuida-
dos Intensivos do Serviço de Cirurgia Cardio-
torácica, onde deu entrada já ao final da tarde, 
mais de 8 horas depois de ter sido induzida a 
anestesia.

Programada, neste caso, cerca de um mês 
antes de ser realizada, esta cirurgia – “Uma 
Big One!”, como lhe chamaria uma das enfer-

cIrurgIa cardIotorácIca “abre aS portaS” do 
bLoco à cIrurgIa VaScuLar no chu LISboa norte

Modelo de 
colaboração entre 
serviços viabiliza 
cirurgia aberta do 
aneurisma da aorta 
toracoabdominal

(Continua na pág. 25)

“abre as portas”, mas não só. os cirurgiões do Serviço de cirurgia Vascular 
sobem os quatro pisos que os separam do bloco da cirurgia cardiotorácica, 
no lado norte do edifício de Santa maria, e têm à sua espera pelo menos 
dois colegas cirurgiões, entre os quais o próprio diretor do Serviço, Ângelo 
nobre. mas também uma bateria de enfermeiros e assistentes operacionais, 
dois anestesiologistas, outros tantos perfusionistas e uns quantos médicos 
internos e técnicos em formação daquele Serviço. a eles se juntam profis-
sionais da pneumologia e da neurologia, ou até da urologia, por exemplo. 
nestas páginas, dá-se um especial destaque ao papel da anestesiologia e 
da perfusão e à utilização dos potenciais evocados numa tarefa que consis-
te, como alguém disse, “em substituir a aorta por um tubo de plástico”.

nuno Carvalho Guerra, Luís Mendes Pedro, Ângelo nobre e Carlos Martins
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meiras que nela participou – é tão invasiva que 
não é aconselhável em pessoas com mais idade 
ou com patologias que as fragilizam profunda-
mente.

É também de uma complexidade tão grande 
que não é nada comum, inclusive, a nível euro-
peu. Luís Mendes Pedro diz que esta abordagem 
aberta do aneurisma da aorta toracoabdominal 
se faz, fundamentalmente, em dois grandes cen-
tros na Europa: Maastricht (Holanda) e Milão 
(Itália).

Os doentes chegam ao CHULN vindos de Vi-
seu, do Porto, de Coimbra, de Guimarães… “São 
aneurismas complexos, cujo tratamento implica 
uma tecnologia também muito complexa”, co-
menta Luís Mendes Pedro, esclarecendo que “já 
há uma longa tradição de referenciação destes 
casos difíceis para o Hospital de Santa Maria”, 
desde que era diretor do Serviço de Cirurgia Vas-
cular Dinis da Gama.

Fernandes e Fernandes, que lhe sucedeu, 
tendo ocupado o cargo até se aposentar, em de-
zembro de 2016, “foi o impulsionador, a par-
tir de 2012, deste tipo de abordagem, em que 
se assegura a proteção dos órgãos através de 
uma perfusão externa, por uma circulação ex-
tracorporal, bem como da estreita colaboração 
que existe com o Serviço de Cirurgia Cardio-
torácica.

Luís Mendes Pedro sublinha o papel do seu 
antecessor “na realização dos primeiros ca-
sos, na ultrapassagem das primeiras dificul-
dades, na organização da equipa…” E frisa: 
“Tivemos uma curva de aprendizagem cirúr-
gica, anestésica, dos perfusionistas, das en-
fermeiras…”

Atualmente, a cirurgia aberta do aneurisma 
toracoabdominal é realizada por Luís Mendes 
Pedro e Ângelo Nobre, com a ajuda de um ou 
dois cirurgiões de cada um dos serviços. Mo-
biliza dois ou mais anestesiologistas, “porque 
implica imensas monitorizações”; um núme-
ro elevado de enfermeiros (de anestesia, ins-
trumentistas e circulantes); a Pneumologia 
“para, através de uma broncoscopia, verificar 
a correta colocação da entubação pulmonar 
seletiva”; o Serviço de Sangue, “uma colabo-
ração decisiva, muito importante”; a Neurolo-
gia, “para a monitorização dos potenciais evo-
cados”…

Resta acrescentar que a intervenção de 30 de 
outubro envolveu um doente do sexo feminino, 
também na casa dos 50 anos, e que permitiu re-
solver mais um caso de aneurisma toracoabdo-
minal pós-dissecção aórtica.

Na verdade, a afirmação que deu corpo a 
este título foi proferida pela cardiopneumo-
logista Vanessa Freitas, mas podia perfei-
tamente ter sido feita pelo seu colega Fili-
pe Pereira, que momentos antes garantira à 
Just News que a cirurgia aberta do aneuris-
ma da aorta toracoabdominal é de tão ele-
vada precisão que “todos os momentos são 
stressantes”.
Trata-se de uma intervenção cirúrgica que 
impõe tanto respeito e de tão grande com-
plexidade que, apesar de tal não ser obri-
gatório, em Santa Maria estão sempre dois 
perfusionistas na sala, ao contrário do que 
sucede nas cirurgias ditas convencionais, em 
que apenas um técnico está presente.
A equipa de perfusionistas do Serviço de Ci-
rurgia Cardiotorácica do CHULN é coorde-
nada por Filipe Pereira, que tem sob a sua 
orientação quatro profissionais, dois deles a 
terminar agora em janeiro os indispensáveis 
dois anos de formação nesta área específica 
da Cardiopneumologia.
Vanessa Freitas, que fez 42 anos em dezem-
bro, admite que queria tirar Medicina, “como 
a maioria dos nossos colegas, acho eu”, mas 
não está “nada arrependida” de ser cardiop-
neumologista. Obteve o bacharelato na Escola 
Superior de Saúde Egas Moniz e a licenciatu-
ra na Escola Superior de Tecnologia da Saú-

de de Lisboa (ESTSL). Diz que teve “a sorte” 
de estagiar em perfusão no Hospital da Cruz 
Vermelha e convidaram-na a ficar. Por lá ficou 
15 anos.
Filipe Pereira, apenas quatro meses mais ve-
lho, também sonhava com Medicina, mas aca-
bou a fazer Cardiopneumologia na ESTSL (“Sou 
do último ano de bacharelato…”, esclarece). Co-
meçou por fazer um período de férias de uma 
colega do Curry Cabral, realizando exames pré-
-operatórios, passou 6 meses na Pneumologia 
do Pulido Valente e ainda fez Urgência em São 

FILIpe pereIra e VaneSSa FreItaS, cardIopneumoLogIStaS 
perFuSIonIStaS:

“basta um pequeno erro numa anastemose  
e em segundos são litros de sangue  
que enchem o reservatório do cell saver!”

(Continuação da pág. 23)

Filipe Pereira e Vanessa Freitas

(Continua na pág. 26)

Ilda Viana, que coordena o grupo de anestesio-
logistas dos serviços de Cirurgia Cardiotoráci-
ca e de Cardiologia do CHULN, reconhece que 
a cirurgia aberta do aneurisma da aorta tora-
coabdominal “é uma das mais complexas que 
fazemos aqui no Bloco por ser mais agressiva 
para o doente”.
“A instabilidade do doente é grande, exigindo 
muita monitorização e uma capacidade de re-
ação rápida”, afirma a anestesiologista, acres-
centando que se trata de uma intervenção que 
obriga a um diálogo permanente com os cirur-
giões e os perfusionistas.
“É um trabalho de equipa, na preparação do 
doente, na avaliação do caso, na discussão da 
abordagem cirúrgica. Fazemos sempre uma 
reunião com toda a equipa – médicos, enfer-
meiros e perfusionistas – uns dias antes da ci-
rurgia para sabermos que tipo de doente va-
mos encontrar, qual o risco que oferece. É tudo 
definido de forma coordenada entre a aneste-
sia, a cirurgia e a perfusão”, explica Ilda Viana.
Com um doente bastante complexo, muita coi-
sa para fazer, frequentemente em simultâneo, 
e com uma cirurgia que se prolonga por várias 
horas, são mobilizados, sempre que possível, 
dois anestesiologistas num caso de aneurisma 

da aorta toracoabdominal. Situação que não é 
nada fácil de gerir se virmos que a equipa de 
anestesiologistas que desenvolve a sua ativida-
de no Bloco da Cirurgia Cardiotorácica, que há 3 
anos era constituída por seis especialistas, está 
neste momento limitada a quatro elementos.

Quanto ao número de internos de Anestesiolo-
gia, é muito variável, pois, “há alturas em que 
temos um ou mesmo nenhum e outras em que 
podem ser três, quatro ou cinco, cada um de-
les passando connosco um período de dois ou 
três meses…”
Mariana Rodrigues foi a especialista mais re-
cente a integrar o grupo de Ilda Viana e esteve 
presente nas duas cirurgias a que a Just News 
assistiu. “Está numa fase de treino, de aquisi-
ção de experiência, relativamente a estas in-
tervenções”, observa a nossa interlocutora.
Ilda Viana recorda, a propósito, as primeiras 
cirurgias em que participou em Santa Maria, 
com a presença de um cirurgião holandês que 
veio de Maastricht para ajudar a implementar 
o programa em Portugal. “Foi há uma meia 
dúzia de anos...”, recorda.
A introdução, há cerca de 3 anos, de um cir-
cuito de “mini CEC” representou uma evolução 
significativa neste tipo de cirurgia “porque os 
doentes sangram menos, tornando o intraope-
ratório mais fácil, naquilo que diz respeito à 
hemorragia grave, que era uma das grandes 
causas de morbimortalidade, pelas alterações 
de coagulação terríveis que originam”.

ILda VIana, aneSteSIoLogISta:

“esta cirurgia exige muita monitorização  
e uma capacidade de reação rápida”

Mariana Rodrigues e ilda Viana

“Fiz uma escolha muito 
consciente”

Embora tenha crescido no Ribatejo, foi em 
Lisboa que nasceu e tem vivido. A ligação a 
Santa Maria é enorme – Ilda Viana tirou o 
curso na FMUL, fez o estágio e o internato 
da especialidade neste hospital e agora só 
o deixará quando se reformar.
“Fiz uma escolha muito consciente”, garan-
te, quando recua no tempo e procura justi-
ficar a opção pela Anestesiologia dizendo 
que o ambiente do bloco operatório a atraía 
e que “gostava da parte médica do doen-
te cirúrgico”. Responde que a escolha que 
fez tem correspondido “completamente” ao 
que esperava.
“Então a Cardiotorácica, que foi outra esco-
lha, é uma área com particularidades con-
cretas, nomeadamente o facto de serem to-
dos doentes... bastante doentes do ponto 
de vista cardiovascular, onde predomina o 
desafio do controlo hemodinâmico”, refere 
Ilda Viana.
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José antes de o convidarem a enveredar pela per-
fusão.
“Vim aqui para a Cirurgia Cardiotorácica de San-
ta Maria e logo ao fim de um dia ou dois percebi 
que era o que eu queria”, revela Filipe Pereira, que 
nunca mais esqueceu a data de 18 de junho de 
1999, quando ali chegou.
Há cerca de 5 anos, Vanessa Freitas resolveu 
aceitar o convite para deixar a Cruz Vermelha e 
mudou-se para o CHULN, convidada pelo cole-
ga, integrando assim a equipa de perfusionistas. 
Esclarece que não foi difícil tomar essa decisão 
porque passava cerca de quatro meses por ano 
em Angola, no âmbito de um projeto do HCV 
que diz ter “adorado”, mas que lhe roubava uns 
quatro meses por ano de convívio familiar.
Filipe Pereira revela que “o grande avanço téc-
nico e metodológico muito significativo” a ní-
vel da perfusão verificou-se há uns três anos. 
“Na cirurgia aberta da aorta toracoabdomi-
nal, passámos de uma mortalidade que de-

veria andar pelos 80% para cerca de 10%”, 
refere. “Também a experiência da equipa foi 
aumentando...”, sublinha Vanessa Freitas.

des Pedro e Ângelo Nobre, com a ajuda de um 
ou dois cirurgiões de cada um dos serviços. Mo-
biliza dois ou mais anestesiologistas, “porque 
implica imensas monitorizações”; um número 
elevado de enfermeiros (de anestesia, instrumen-
tistas e circulantes); a Pneumologia “para, atra-
vés de uma broncoscopia, verificar se está tudo 
bem”; o Serviço de Sangue, “uma colaboração de-
cisiva, muito importante”; a Neurologia, “para a 
monitorização dos potenciais evocados”…

Resta acrescentar que a intervenção de 30 de 
outubro envolveu um doente do sexo feminino, 
também na casa dos 50 anos, e que permitiu re-
solver mais um caso de aneurisma toracoabdo-
minal.

cica quando é necessário, o que acontece há 
perto de quatro anos”, esclarece.
O nosso interlocutor, que se formou no Porto, 
mas que logo começou a trabalhar no Hos-
pital de Santa Maria, onde se tem mantido, 
começa por esclarecer que “os potenciais 
evocados constituem uma espécie de guar-
da-chuva que engloba diversas técnicas”. Na 
cirurgia do aneurisma da aorta toracoabdo-
minal são utilizados os potenciais evocados 
somatossensitivos e os potenciais evocados 
motores.
Os primeiros estudam a via sensitiva cordonal 
posterior: “Neste caso, o que importa é esti-
mular um nervo periférico de um membro infe-
rior e captar a resposta ao nível do córtex. Nós 
fazemos isso antes de qualquer procedimento 
cirúrgico, para vermos qual a resposta base do 
doente, e depois vamos continuando a aplicar o 
estímulo elétrico ao longo da cirurgia.”
E prossegue: “Raramente acontece não haver 
qualquer alteração. O que normalmente suce-
de é a resposta ir ficando cada vez mais atrasa-

da, mais pequena e chegando mais tarde. Mas 
há imensos fatores envolvidos, desde o tipo de 
anestesia utilizado, o eventual prolongamento 
da cirurgia, as alterações na pressão sanguínea 
ou do líquido cefalorraquidiano, etc.”
Os potenciais evocados motores visam estudar 
os cordões anteriores da medula espinal: “Os 
elétrodos colocados no couro cabeludo apli-
cam estímulos suficientemente fortes para ul-
trapassarem a calote craniana e conseguirem 
despolarizar os neurónios do córtex motor, ge-
rando um potencial de ação que viajará pela 
medula até aos nervos periféricos, estimulando 
depois os músculos.”
A particularidade destes últimos testes tem 
que ver com a circunstância de não se conse-
guir ser seletivo, devido à elevada intensidade 
dos estímulos. “O que acontece é que o doen-
te vai mexer não só os braços como o tronco e 

as pernas. Ora isto é algo que não pode acon-
tecer de uma forma muito regular porque inter-
fere, obviamente, com a cirurgia”, refere José 
Castro.
Também aqui a comunicação entre o técni-
co e o cirurgião é essencial para que uma ci-
rurgia tão complexa como a do aneurisma da 
aorta toracoabdominal seja concluída com 
êxito.

JoSé caStro, técnIco de neuroFISIoLogIa, expLIca como Se Faz a monItorIzaÇÃo IntraoperatórIa:

utilizar os potenciais evocados para preservar a medula espinal

Assegurar a integridade da medula espinal e, 
consequentemente, prevenir que haja danos 
irreversíveis, é o motivo pelo qual a equipa 
de profissionais envolvidos numa cirurgia do 
aneurisma da aorta toracoabdominal inclui 
um elemento do Laboratório de Eletromio-
grafia do CHULN.
José Castro, 36 anos, técnico de Neuro-
fisiologia, explica com clareza qual o seu 
papel durante a intervenção: alertar o ci-
rurgião para uma eventual isquemia im-
portante da medula, levando a que seja 
restaurada a circulação sanguínea e evi-
tando, assim, algum possível dano irre-
versível na zona da mesma afetada pela 
clampagem.

A principal função do Laboratório de Eletro-
miografia, que observa perto de três mil do-
entes/ano, consiste em realizar exames de 
ambulatório e dar apoio a diversas consul-
tas no hospital, sendo também Centro de Re-
ferência para a Paramiloidose e a Esclerose 
Lateral Amiotrófica.
Com uma equipa que integra apenas dois 
médicos, um dos quais em part-time, e dois 
técnicos, o laboratório é chefiado pela neuro-
logista Isabel Conceição, que a certa altura 
se dedicou à monitorização intraoperatória, 
algo que viria depois a cativar o interesse de 
José Castro.
“Damos apoio a áreas específicas como à Or-
topedia, à Neurocirurgia e, esporadicamen-
te, à Cirurgia Vascular / Cirurgia Cardiotorá-

José Castro: “Aplicar estas técnicas durante uma 
cirurgia é algo pouco disseminado em Portugal”

“a partir de agora,  
vamos começar”

José Castro já sabe que tem que redobrar 
a atenção quando Luís Mendes Pedro avi-
sa: “A partir de agora, vamos começar!” É 
nessa altura que se procede à clampagem 
da aorta toracoabdominal, deixando esta 
de abastecer as pequeníssimas artérias 
que fornecem diretamente a medula espi-
nal de sangue, oxigénio e nutrientes. O ris-
co de esta deixar de funcionar corretamen-
te é real.
“Nessa altura, a interpretação dos sinais 
que estamos a observar, e que dependem 
de imensos fatores – técnicos, sistémicos 
e da própria cirurgia –, tem que ser feita 
‘na hora’, para se poder dar uma informa-
ção que é essencial para o cirurgião”, refe-
re o técnico de Neurofisiologia, para quem 
o seu papel neste tipo de cirurgia “sempre 
foi e continuará a ser stressante”, indepen-
dentemente da drástica diminuição dos va-
lores de morbimortalidade registada nos 
últimos anos.
A “interação muito chegada” com cirurgi-
ões e anestesistas neste tipo de interven-
ção é fundamental, por exemplo, “para 
tentar perceber se existe alguma alteração 
do ponto de vista sistémico que possa jus-
tificar os dados que vamos recebendo”. A 
observação do que se passa com os mem-
bros superiores do doente “funciona como 
fator de segurança adicional”. Se houver 
apenas alguma alteração nos membros 
inferiores isso será um evidente sinal de 
alerta.

perfusão seletiva  
com minicircuito

Filipe Pereira diz que a técnica utilizada em 
Santa Maria – perfusão regional com minicir-
cuito – representou um “passo em frente” no 
processo de circulação extracorporal do san-
gue, nomeadamente no caso de uma cirur-
gia tão complexa como a que visa resolver o 
problema do aneurisma da aorta toracoab-
dominal.
“A nível nacional, somos os únicos que a fa-
zemos assim, com este tipo de circuito”, 
sublinha, enquanto Vanessa Freitas acres-
centa que, “quando começámos esta técni-
ca, veio um perfusionista espanhol (Mario 
Garcia) dar-nos apoio”.

(Continuação da pág. 25)
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oxigenoterapia no enfarte agudo do miocárdio:
novo paradigma e otimização das boas práticas

A Unidade de Tratamento Intensivo Coro-
nário (UTIC) é uma unidade diferenciada 
e especializada no tratamento de doentes 

com disfunção cardíaca. Uma grande percenta-
gem dos doentes na UTIC é admitida com o diag-
nóstico de síndrome coronária aguda (SCA), sen-
do a mais frequente o enfarte agudo do miocárdio 
com elevação do segmento ST (STEMI). Com os 
avanços no conhecimento científico e tecnológi-
co, verifica-se uma constante alteração das práti-
cas, com vista a melhorar a prestação, a seguran-
ça e a qualidade dos cuidados prestados. Neste 
sentido, o tratamento do enfarte agudo do mio-
cárdio (EAM) tem vindo a sofrer atualizações, sa-
lientando-se a administração de oxigénio. Deste 
modo, surge a necessidade de uma busca cons-
tante da melhor e mais recente evidência cientí-
fica. 

Os enfermeiros são profissionais de saúde ha-
bilitados com competências técnico-científicas e 
humanas para a prestação de cuidados de enfer-
magem, sendo responsáveis pelas decisões que 
tomam e pelos atos que praticam ou delegam. 
No seu contexto profissional, devem procurar a 
excelência da prestação de cuidados e ser pró-
-ativos na busca de fundamentação que susten-
te as suas práticas. Neste âmbito, surgiu a neces-
sidade da otimização das práticas na abordagem 
ao doente com EAM. Assim, procedeu-se a uma 
pesquisa bibliográfica sobre a oxigenoterapia no 
doente com EAM, tendo sido selecionados os ar-
tigos mais relevantes sobre a temática publicados 
desde 2013. 

A administração de oxigénio durante o trata-
mento do EAM é uma prática comum, que per-
dura há mais de um século. A aproximadamente 
90% dos doentes com suspeita de EAM é admi-
nistrado oxigénio suplementar.(1) A razão que jus-
tifica tal ação está no aumento do fornecimen-
to de oxigénio ao miocárdio isquémico e, assim, 
limitar o tamanho do enfarte e as complicações 

subsequentes. Não obstante, segundo Mayor et 
al. (2017), tal facto é limitado e suportado apenas 
por estudos laboratoriais experimentais e por es-
tudos clínicos com uma população reduzida.(1) 

Contudo, os efeitos clínicos da oxigenoterapia 
nos doentes com suspeita de EAM e normóxicos 
ainda não estão bem estabelecidos e são cada vez 
mais os estudos que investigam tais efeitos nesta 
população específica.(1) 

Desde 2015, tem-se vindo a assistir a uma 
alteração neste paradigma. As guidelines nas  
áreas da cardiologia e da ressuscitação recomen-
dam a administração de oxi-
génio em doentes hipoxémi-
cos, com saturação periférica 
de oxigénio (SpO2) < 90% ou 
uma pressão parcial de oxigé-
nio (paO2) < 60 mmHg, ou em 
doentes que evidenciam sinais 
de dificuldade respiratória.(2–4)

Em abril de 2018 foi publi-
cada na Lancet uma revisão sis-
temática, a qual mostrou que 
a administração suplementar 
de oxigénio em doentes inter-
nados com saturações normais 
aumentava a mortalidade. As-
sim, os autores concluíram que 
o oxigénio deve ser administra-
do de forma conservadora. Pos-
to isto, Siemieniuk e os seus co-
laboradores (2018) recomendam que doentes 
com acidente vascular cerebral (AVC) agudo ou 
EAM não recebam oxigénio suplementar, se as 
SpO2 forem iguais ou superiores a 90%.(5) 

Dois estudos importantes neste âmbito corro-
boram os efeitos deletérios da administração su-
plementar de oxigénio em doentes normóxicos: o 
AVOID e o DETO2X-AMI. O estudo AVOID (Air 
Versus Oxygen in Myocardial Infarction)(6) é um 
estudo australiano que randomizou 441 doentes 

com STEMI para receberem oxigénio suplemen-
tar (8 l/min via máscara facial) ou não receberem 
oxigénio adicional. Posteriormente, avaliaram o 
tamanho do enfarte, bem como os eventos clíni-
cos, e verificaram que nos doentes suplementados 
com oxigénio e sem hipoxia existiu um aumento 
da área do enfarte (55% maior) aos 6 meses.

Por sua vez, no estudo DETO2X-AMI (De-
termination of the Role of Oxygen in Suspected 
Acute Myocardial Infarction)(7), sueco, multi-
cêntrico e randomizado, participaram 6629 do-
entes com suspeita de EAM e SpO2 > 90%. Estes 

doentes foram randomizados para receber oxigé-
nio suplementar (6 L/min durante 6 a 12 horas, 
através de máscara facial) ou permanecer em ar 
atmosférico. Os autores concluíram que a suple-
mentação de oxigénio, nos doentes com suspeita 
de EA, que não têm hipoxemia não reduz a mor-
talidade aos 12 meses.

Neste sentido, importa perceber os mecanis-
mos fisiopatológicos subjacentes ao efeito da hi-
peroxia no sistema cardiovascular. Vários es-

tudos vêm demonstrar que elevados níveis de 
oxigénio diminuem o fluxo coronário, o débito 
cardíaco e o volume de ejeção ventricular e au-
mentam a resistência vascular periférica, a pres-
são arterial e os radicais livres de oxigénio, o que 
se traduz em efeitos deletérios para o organismo 
e, em particular, para o coração (figura 1).(8,9)

Em conclusão, a oxigenoterapia em doentes 
com concentrações normais de oxigénio aumen-
ta a área da lesão do miocárdio, a probabilidade 
de reenfarte e o potencial para o desenvolvimen-
to de arritmias fatais. Deste modo, apenas é re-
comendado iniciar suplementação de oxigénio se 
SpO2 < 90%, com manutenção das mesmas en-

tre 94% - 98%, sendo o objetivo terapêutico para 
doentes em risco de insuficiência respiratória hi-
percápnica saturações entre os 88 e 92%.

Dados os avanços na medicina e na tecnolo-
gia, é importante estar desperto para as novas 
atualizações e recomendações. Como profissio-
nais de saúde, os enfermeiros, dada a complexi-
dade e dignificação do seu exercício profissional, 
têm o dever, para com o doente, comunidade e os 
outros profissionais de saúde, de praticar a sua 
atividade de acordo com as melhores orientações 
e práticas clínicas e, deste modo, manter as suas 
competências atualizadas e baseadas na melhor 
evidência científica. 

 
Bibliografia:

1.  Hofmann R, James SK, Jernberg T, et al. Oxygen therapy 
in suspected acute myocardial infarction. N Engl J Med. 
2017;377(13):1240-1249. doi:10.1056/NEJMoa1706222.

2.  Ibanez B, James S, Agewall S, et al. 2017 ESC Guidelines 
for the management of acute myocardial infarction in pa-
tients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J. 
2018;39(2):119-177. doi:10.1093/eurheartj/ehx393.

3.  Roffi M, Patrono C, Collet JP, et al. 2015 ESC Guidelines 
for the management of acute coronary syndromes in pa-
tients presenting without persistent st-segment eleva-
tion: Task force for the management of acute coronary 
syndromes in patients presenting without persistent ST-
segment elevation of the european society of cardiology 
(ESC). Eur Heart J. 2016;37(3):267-315. doi:10.1093/eur-
heartj/ehv320.

4.  Nikolaou NI, Arntz H-R, Bellou A, et al. European Resusci-
tation Council Guidelines for Resuscitation 2015 Section 8. 
Initial management of acute coronary syndromes. 2015. 
doi:10.1016/j.resuscitation.2015.07.030.

5.  Siemieniuk RAC, Chu DK, Kim LHY, et al. Oxygen therapy 
for acutely ill medical patients: A clinical practice guide-
line. BMJ. 2018;363(October). doi:10.1136/bmj.k4169.

6.  Stub D, Smith K, Bernard S, et al. Air versus oxygen in 
ST-segment-elevation myocardial infarction. Circula-
tion. 2015;131(24):2143-2150. doi:10.1161/CIRCULA-
TIONAHA.114.014494.

7.  Hofmann R, James SK, Svensson L, et al. DETermina-
tion of the role of OXygen in suspected Acute Myocar-
dial Infarction trial. Am Heart J. 2014;167(3):322-328. 
doi:10.1016/j.ahj.2013.09.022.

8.  Shuvy M, Atar D, Gabriel Steg P, et al. Oxygen therapy 
in acute coronary syndrome: Are the benefits worth the 
risk? Eur Heart J. 2013;34(22):1630-1635. doi:10.1093/
eurheartj/eht110.

9.  Sepehrvand N, Ezekowitz JA. Oxygen Therapy in Patients 
With Acute Heart Failure: Friend or Foe? JACC Hear Fail. 
2016;4(10):783-790. doi:10.1016/j.jchf.2016.03.026.

MarCo antónio CoUtinHo Pinto
enFeRMeiRo nA UniDADe De tRAtAMento intenSiVo CoRonáRio,  
SeRViço De CARDioLoGiA Do CHULn

Os enfermeiros são profissionais 
de saúde habilitados com 
competências técnico-científicas 
e humanas para a prestação de 
cuidados de enfermagem, sendo 
responsáveis pelas decisões 
que tomam e pelos atos que 
praticam ou delegam. 

Figura 1: Potenciais mecanismos dos efeitos prejudiciais do oxigénio no coração (Adaptado de Shuvy 
et al, 2013). A hiperoxia diminui a disponibilidade de óxido nítrico (no) (vasodilatador potente), o que 
leva ao aumento do tónus vascular. Por sua vez, a produção de radicais livres de oxigénio (RoS) diminui 
a disponibilidade de prostaciclina e aumenta os níveis de endotelina-1, mecanismo proposto para a 
vasoconstrição relacionada com a hiperoxia. Consequentemente, 8%-30% do fluxo coronário é reduzido, 
diminuindo assim o fornecimento de oxigénio ao miocárdio e, por conseguinte, comprometendo a sístole e a 
diástole. nADH - Dinucleótido de nicotinamida e adenina; no – óxido nítrico; nooo – Peroxinitrito.
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Simples, Saborosa e Saudável
– a fórmula da Dieta  
Mediterrânica

Todos os dias são válidos para pensarmos 
na nossa saúde. Mas, porventura, a exis-
tência de um dia que celebra a saúde do 

Coração faz-nos refletir acerca do modo como es-
tamos a “alimentar” o órgão vital da vida huma-
na.

É já bem consensual que uma alimentação 
desajustada deverá ser encarada como um 
fator de risco comportamental para as doenças 
cardiovasculares. Diz-nos a literatura que a 
adoção de um padrão alimentar mediterrânico 
será uma das mais saudáveis formas de nos ali-
mentarmos, por se tratar de um padrão caracte-
rizado por inúmeros nutrientes funcionais, o que 
significa que, para além da sua importância nu-
tritiva, estes nutrientes apresentam também pro-
priedades fisiológicas interessantes para o bom 
estado de saúde do indivíduo.

Seremos nós portugueses um povo que, ape-
sar da sua localização bem próxima da bacia me-
diterrânica, pratica este tipo de alimentação?  
Os dados mostram que talvez não. Revela-nos o 
inquérito alimentar nacional de 2017 que, de uma 
forma geral, consumimos mais carne e menos le-
gumes e fruta do que o desejável. Em particular 
no caso da fruta e legumes, 75% da população 
não atinge os 400 g recomendados. Se olharmos 
apenas para os adolescentes, esses valores são 
impressionantes, ultrapassando os 90%.

De outro prisma, só 1 em cada 10 adolescen-
tes consome a dose considerada saudável. E será 
esta uma dose assim tão elevada que faça com 
que a adesão seja difícil? Não… 400 g de legumes 
e fruta são facilmente atingíveis com ingestão di-
ária de 2-3 porções de fruta e 2-3 porções de le-
gumes (a acompanhar o prato e/ou sopa). 

Assumindo isto como benefício, devemos 
questionar-nos: como podemos nós, clínicos, fa-
zer algo para inverter estes números? Talvez o 
primeiro passo deva ser a consciência de que é fá-
cil quantificar de forma simples o grau de adesão 

à dieta mediterrânica por parte dos nossos doen-
tes. Em qualquer sala de espera, é possível “en-
treter” o utente com um simples questionário fa-
cilmente preenchível pelo próprio, cujo resultado 
irá depois, em consulta, dar ótimas indicações ao 
médico assistente acerca da necessidade em alte-
rar este potencial fator de risco. 
De forma muito prática, estare-
mos a rastrear quem poderá be-
neficiar de um aconselhamento 
nutricional, para que possamos 
tirar da alimentação todos os 
seus benefícios, e este compor-
tamento traduzir-se num fator 
protetor para a doença e não o 
inverso.

O questionário utilizado no 
PREDIMED trial(1) é já ampla-
mente utilizado em diferen-
tes contextos clínicos e avalia 
de forma muito simples o con-
sumo de azeite, vegetais, fruta, 
carne vermelha e processada, refrigerantes, vi-
nho tinto, leguminosas, pescado, bolos de pas-
telaria, frutos oleaginosos, proporção carne aves 
vs carne vermelha e tipo de confeção, identifi-
cando qual o grau de adesão à dieta mediterrâni-
ca. Quando perante um doente que, dos 14 itens 
questionados (14 pts), apenas cumpra 5, esse é 
um doente que, inequivocamente, necessita de 
reeducação alimentar. 

Não podemos, contudo, reduzir a interven-
ção nutricional nestes contextos clínicos à ado-
ção de uma dieta mediterrânica. Será fundamen-
tal que os doentes ganhem consciência de que a 
adoção de práticas alimentares específicas, no-
meadamente o reduzido consumo de gordura 
saturada (< 7% da energia ingerida) e colesterol  
(< 200 mg/dia), ou o aumento da fibra solúvel 
(> 10 g/dia), o consumo de esteróis/estanóis ve-
getais (1-3 g/dia) ou de óleo de peixe (EPA/DHA 

em 2-3 g/dia) podem ser ótimas estratégias para 
diminuir os níveis de colesterol total/HDL ou tri-
glicéridos circulantes.  

Levar a que o utente compreenda que parte do 
seu problema pode ser minimizado com a adoção 
de um estilo de vida saudável, nomeadamente a 

sua alimentação, é fundamental. Promover e fa-
cilitar que o doente possa partilhar as suas dúvi-
das e ajudá-lo a que seja orientado na adoção de 
um novo estilo de vida deve ser encarado como 
uma boa prática médica. Ao nutricionista cabe 
exatamente essa função: avaliar o estado nutri-
cional do doente, esclarecer e informá-lo acerca 
da importância da adoção de hábitos alimenta-
res saudáveis e ajudá-lo a colocar toda a teoria 
em prática. 

Este é um desafio para todos nós!
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Catarina soUsa GUerreiro
nUtRiCioniStA. PRoFeSSoRA ASSoCiADA, CooRDenADoRA  
DA LiCenCiAtURA eM CiênCiAS DA nUtRição DA FMUL

Ao nutricionista cabe a função 
de avaliar o estado nutricional do 
doente, esclarecer e informá-lo 
acerca da importância da adoção 
de hábitos alimentares saudáveis 
e ajudá-lo a colocar toda a teoria 
em prática.

Quando, no final de 2012, Sónia Ribeiro 
foi convidada por Fernandes e Fernan-
des para integrar o Serviço de CV, cuja 

direção acabava de assumir, entregou-lhe a tare-
fa de abrir o que então designou por Laboratório 
de Eco-Doppler. Muito por vontade do atual di-
retor, Luís Mendes Pedro, chama-se agora Labo-
ratório Vascular, estando localizado na Enferma-
ria do Serviço.

“Aceitei no mesmo dia”, recorda Sónia Ribeiro, 
que estava ligada à ultrassonografia cardíaca des-
de 2004. Sublinha o apoio que teve do coordena-
dor da Cardiopneumologia do CHULN, Fernando 
Ribeiro, e da então enfermeira-chefe da CV. 

Lembra que, com a sua integração, o objetivo 
era que “o Serviço tivesse 
efetivamente um elemen-
to da Cardiopneumologia, 
para organizar a agenda, 
criar uma rotina de labo-
ratório mais sedimentada e 
dar o apoio real de um ele-
mento não cirurgião na rea-
lização dos exames e na pa-
dronização dos resultados”.

Só em 2017 passou a ter 
a companhia da sua cole-
ga Tânia Rafael, deslocada 
do Hospital Pulido Valente, 
quando a fusão dos serviços 
foi concluída. Paulo Batista, 
o terceiro elemento, juntou-
-se à equipa em junho de 
2018, “transferido” da Neu-
rologia, mas já cooperava 
com a CV e a Cirurgia Car-
diotorácica em termos de monitorização cerebral 
por Doppler transcraniano no bloco operatório.

Sónia Ribeiro garante que “dão conta do reca-
do”, tendo assegurado os cerca de 8000 exames 
de eco-Doppler realizados em 2019. Nesta ativida-

de assistencial também estão incluídos os exames 
de doentes internados, o apoio a pequenos ges-
tos de intervenção e avaliações mais diferenciadas 
com a utilização de contraste ultrassonográfico.

Na área académica, este grupo apoia a forma-
ção pré-graduada, na orientação de estágio dos 
alunos da Escola Superior de Tecnologia de Saú-
de de Lisboa (ESTeSL) e na formação pós-gradu-
ada médica e de cardiopneumologistas. Em si-
multâneo, tem colaborado com diversos grupos/ 
/projetos de investigação nas diversas áreas de 
intervenção cardiovascular. A equipa encontra-
-se também integrada na dinâmica científica e 
formativa do Centro Cardiovascular da UL, des-
tacando-se a participação ativa de Sónia Ribeiro 
na sua Unidade de Angiogénese.

Confirmando que nem todos os serviços de CV 
em Portugal têm cardiopneumologistas, Sónia Ri-
beiro está convicta de que, também devido ao de-
senvolvimento tecnológico, a tendência será para 
que estes técnicos venham a ganhar protagonismo.

Paulo Batista, esclarece ainda que, na Euro-
pa, há locais com um modelo de funcionamento 

semelhante ao nosso, como a Holanda ou a Sué-
cia, alguns estados da Alemanha ou os países nór-
dicos. Mas que, em contraste, em Espanha, por 
exemplo, são os médicos ou enfermeiros especia-
lizados que asseguram os exames de eco-Doppler.

Os três cardiopneumologistas dizem ter uma 
relação próxima com médicos, enfermeiros, as-
sistentes técnicos e operacionais do Serviço de 
CV, mas também “estamos a criar uma dinâmi-
ca muito próxima com outras especialidades do 
CHULN”, afirma Sónia Ribeiro. E cita o exemplo 
de colaboração com a Nefrologia, relativamente 
aos doentes de hemodiálise, bem como a integra-
ção na equipa de investigação de tromboses ve-
nosas, liderada pelo Serviço de Pediatria.

Laboratório Vascular faz por ano
8000 exames de eco-Doppler
Feitas as contas, em média, fazem-
-se no Laboratório Vascular do Ser-
viço de cirurgia Vascular (cV) mais 
de 30 exames de eco-doppler em 
cada dia útil do ano. cerca de 70% 
envolvem doentes em ambulatório.

Paulo batista, Sónia Ribeiro e tânia Rafael

conheça um pouco mais...

Sónia ribeiro nasceu a 17 de agosto de 1981, 
em Lisboa, onde sempre estudou. Escolheu Car-
diopneumologia “porque era o que me fazia sen-
tido”, mas admite que também teve a influência 
de alguém próximo, “que era cardiopneumologis-
ta e me ajudou a decidir pela área”. Trabalhou em 
instituições privadas nos primeiros tempos, ten-
do entrado em Santa Maria em janeiro de 2004. É 
licenciada em Cardiopneumologia na ESTeSL, em 
2003 e mestre em Gestão da Saúde pela Escola Na-
cional de Saúde Pública da UNL, em 2011.

Tânia rafael é natural do Faial, onde nasceu 
a 2 de janeiro de 1986. “Gostava da área hospita-
lar, mas não propriamente de medicina ou de en-
fermagem”, diz. Tirou o curso na ESTeSL e esteve 
um ano nos Açores a fazer um estágio remunerado 
antes de se mudar para a Urgência Geral de Santa 
Maria, em 2009, e depois para o Pulido Valente, no 
fim de 2012, onde ficou cinco anos na área vascu-
lar. Licenciada em Cardiopneumologia na ESTeSL 
em 2008, é mestre em Tecnologia e Intervenção 
Cardiovascular pela ESTeSL-FMUL em 2013.

Paulo Batista, nascido a 5 de outubro de 
1969, tirou o curso em Coimbra e ainda esteve três 
meses no IPO antes de aceitar o convite para ini-
ciar em Santa Maria uma técnica nova, com o Dop-
pler transcraniano, contratado pela FMUL. Entra-
ria para o quadro do Hospital de Santa Maria em 
1994, mantendo-se ligado à Neurologia até 2018.  
É cardiopneumologista desde 1994 e mestre em Ci-
ências da Educação pela Fac. de Motricidade Hu-
mana da Univ. Técnica de Lisboa em 2012. 
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Para responder a esta nova questão da mo-
nitorização cardíaca dos longos sobrevi-
ventes de cancro, uma realidade que se 

está a colocar a nível mundial, constituiu-se no 
CHULN um grupo de trabalho, constituído por 
uma equipa multidisciplinar composta por car-
diologistas, oncologistas, hemato-oncologistas, 
radio-oncologistas e especialistas de Medicina 
Geral e Familiar (MGF). O objetivo é propor a 
inclusão calendarizada de exames cardiológicos 
simples nas consultas de seguimento hospitala-
res e nos cuidados de saúde primários, quando os 
doentes têm alta hospitalar, com vista à deteção 
atempada destas alterações e ao seu tratamento.

Os doentes seguidos na Consulta de Cardio-On-
cologia, criada oficialmente em janeiro de 2016, 
são provenientes de várias consultas hospitalares, 
nomeadamente de Oncologia, de Radio-Oncologia 
e de Hemato-Oncologia, não só do CHULN como 
também de outras unidades hospitalares, como o 
IPO de Lisboa e a Fundação Champalimaud. 

Os doentes podem ser referenciados à Consulta 
de Cardio-Oncologia antes de iniciarem a terapêu-
tica oncológica porque lhes foram detetados pro-
blemas cardíacos. São então avaliados relativa-
mente à necessidade de iniciarem ou otimizarem 
a terapêutica cardíaca durante os ciclos de tera-

pêutica oncológica, se desenvolverem problemas 
cardíacos, e de suspenderem ou modificarem a te-
rapêutica oncológica. O mesmo sucederá, depois 
de concluídos os tratamentos oncológicos, em re-
lação a quem ficou com sequelas cardíacas.

Antes da consulta médica, todos os doentes 
passam por uma consulta de enfermagem e reali-
zam ECG, ecocardiograma/doppler e strain.

Em declarações à Just News, Manuela Fiuza, 
responsável pela criação da Consulta de Cardio-
-Oncologia no CHULN, cuja coordenação está a 
seu cargo, começa por afirmar que “já há alguns 
anos se comprovou que algumas terapêuticas 
clássicas utilizadas no tratamento dos doentes 
oncológicos são cardiotóxicas, mas anteriormen-
te os doentes não sobreviviam o tempo suficiente 
para as cardiotoxicidades se manifestarem”. 

A cardiologista afirma que, a longo prazo, 
também a radioterapia torácica pode ser respon-
sável pelo desenvolvimento de problemas car-
díacos, que se manifestam muitas vezes uma ou 
mais décadas depois. “Os doentes sobreviventes 

de cancro têm elevada morbilidade e mortalida-
de cardiovascular”, sublinha.

Segundo refere, frequentemente, estas cardioto-
xicidades são silenciosas, mas podem ser detetadas 
com exames simples, por exemplo, a ecocardiogra-
fia e o ECG. “A inclusão do pedido destes exames nas 
consultas de seguimento hospitalares, de uma forma 
calendarizada (por exemplo, a cada dois anos), as-
sim como nos doentes que passem a ser seguidos na 
MGF, seria muito útil para detetar atempadamente 
alterações cardíacas e serem referenciados à Consul-
ta de Cardio-Oncologia”, referem acrescentando:

“Nestes casos, a equipa de trabalho está a dis-
cutir a possibilidade de os doentes, para além da 
nota de alta, levarem um cartão para entregar ao 
seu médico de família, em que se propõe a reali-
zação destes exames de uma forma calendariza-
da, dependendo também do tipo de terapêutica 
oncológica a que foram sujeitos.”

Manuela Fiuza realça a excelente relação com os 
oncologistas, com os quais o contacto é muito estreito.

O Programa de Cardio-Oncologia no CHULN 

envolve formação pré e pós-graduada. Tem tam-
bém sido feita investigação clínica e trabalhos de 
ciência básica translacional, particularmente na 
área do cancro da mama.

Já foram organizados dois cursos pós-gradua-
dos de Atualização em Cardio-Oncologia e agora 
em março terá lugar o próximo.

Além de Manuela Fiuza, a Consulta é as-
segurada pelos cardiologistas Andreia Maga-
lhães e Miguel Menezes. Há depois uma técnica 
cardiopneu mologista, Paula Costa, que colabora 
na realização dos exames ecocardiográficos. Até 
meados de novembro, já tinham sido vistos mais 
de 500 doentes.

“os doentes sobreviventes de cancro têm  
elevada morbilidade e mortalidade cardiovascular”
os doentes sobreviventes de cancro têm risco elevado de desenvolver doenças cardiovasculares devido a algu-
mas terapêuticas oncológicas potencialmente cardiotóxicas. como hoje em dia essa sobrevivência é maior, têm 
mais tempo para desenvolver este tipo de problemas.

manueLa FIuza, reSponSáVeL peLa conSuLta de cardIo-oncoLogIa do chuLn:

Andreia Magalhães, Paula Costa, Miguel Menezes e 
Manuela Fiuza

Miguel Menezes está particularmente ligado à 
Cardiologia de Intervenção. Integrado na Consulta 
de Cardio-Oncologia desde a sua fundação, na al-
tura ainda enquanto interno da especialidade, afir-
ma que tem sido uma experiência muito positiva.
“Demos o pontapé de saída para a divulgação 
da realidade em Portugal, quer através da con-
sulta, quer da formação específica, nomeada-
mente na Sociedade Portuguesa de Cardiologia, 

e com os cursos que já fizemos, que têm sem-
pre muita adesão, não só de cardiologistas, mas 
também de outros profissionais, nomeadamen-
te oncologistas”, diz o médico. E acrescenta:
“É desafiante, porque é navegar por áreas nun-
ca antes navegadas. A evolução científica co-
meçou a aparecer nesta década, sobretudo na 
área da anticoagulação, embora não deixe de 
ser limitada.”

Desde o Internato de Especialidade que Andreia 
Magalhães trabalha na área de Cardio-Oncolo-
gia, ainda antes da criação da consulta específi-
ca, em janeiro de 2016. Por estar mais ligada à 
Arritmologia e Pacing, acaba por ter uma visão 
um pouco diferente dos restantes elementos.
“Tem sido uma experiência muito interessan-
te. Primeiro porque a área da Cardio-oncolo-
gia tem evoluído muito desde que começá-
mos a trabalhá-la. Depois, porque temos tido 

oportunidade de formar outros profissionais, 
que têm feito estágios connosco”, refere.
A médica salienta o facto de, gradualmente, 
serem referenciados mais doentes à consul-
ta, não só do CHULN, mas igualmente de ou-
tros hospitais.
Por se ter interessado por esta área, Andreia 
Magalhães acabou por fazer um estágio num 
centro dedicado à mesma nos EUA, na época 
em que a consulta estava a ser iniciada. 

mIgueL menezeS, cardIoLogISta:

andreIa magaLhÃeS, cardIoLogISta:

“tem sido desafiante, porque é navegar 
por áreas nunca antes navegadas”

“esta área tem evoluído muitos desde 
que começámos a trabalhá-la”

Faculdades de medicina da 
Lusofonia agregadas em rede

7.ª edição do curso clinical 
research: What’s all about?

diretor da FmuL recebeu 
presidente da Sbcc

Faculdades de Medicina de Portugal, Brasil, An-
gola, Moçambique e Macau assinaram, a 14 de no-
vembro, o termo de adesão à Rede de Cooperação das 
Escolas Médicas de Língua Portuguesa (CODEM-LP). 
O diretor da FMUL, Fausto Pinto, considerou-o “um 
dia histórico para os anais da Medicina académica e 
para o espaço lusófono.”

“A Rede irá reforçar o papel das faculdades de Me-
dicina na Lusofonia, dando-lhes um instrumento de 
intercâmbio que seguramente irá contribuir para o 
estreitamento das relações científicas, pedagógicas e 
culturais e para um maior desenvolvimento da educa-
ção e da pesquisa na prática médica”, afirmou.

Fausto Pinto, diretor da FMUL, não aparece na fo-
tografia de grupo, mas fez questão em estar presente na 
abertura de mais uma edição de um curso que arrancou 
em maio de 2017. E explicou que o programa do mes-
mo “foi estudado de forma a que possamos cobrir aquilo 

que consideramos mais relevante em termos de inves-
tigação clínica”. Esta ação de formação é uma iniciati-
va da Associação de Investigação e Desenvolvimento da 
Faculdade de Medicina (AIDFM), através da CETERA, 
uma contract research organization (CRO) académica.

Fausto Pinto recebeu, no 
início de outubro, nas insta-
lações da FMUL, o presiden-
te da Sociedade Brasileira 
de Cirurgia Cardiovascular, 
Rui Nunes, que entretanto 
terminou o seu mandato de 
dois anos à frente da SBCC 
agora no final de 2019.
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A cardiologista de Santa Maria, que é uma 
das diretoras do curso Cardiomyopathies 
in Clinical Practice, sabe do que fala. A sua 

tese de doutoramento, concluída em 2007, foi de-
dicada à miocardiopatia hipertrófica, e, não menos 
relevante, é responsável pela Consulta de Miocar-
diopatias daquele hospital desde 2003. “Sigo mais 
de 200 famílias. O equivalente a várias centenas de 
pessoas, entre doentes e familiares”, revela.

Compreende-se que não seja fácil fazer o 
diagnóstico preciso de uma miocardiopatia, até 
porque só as de origem genética já são em nú-
mero elevado, “umas muito raras, outras fre-
quentes”, explica Dulce Brito. “A miocardiopa-
tia hipertrófica sarcomérica, por exemplo, pode 
afetar uma em cada 200 pessoas. A miocardio-
patia dilatada, por sua vez, é frequentíssima e 
uma das grandes causas de insuficiência car-
díaca”, esclarece.

A vinda de Juan Pablo Kaski, cardiologista 
pediátrico do Reino Unido, justificou-se porque 
“as miocardiopatias também se podem mani-
festar em idades muito jovens”. Dulce Brito diz 
que, “sendo muitas destas doenças genéticas, a 
idade em que se expressam é variável e depen-
derá de múltiplos fatores. Na verdade, alguns ti-
pos de miocardiopatias também se podem ex-
pressar tarde, pelos 40/50 anos, mas não é o 
habitual”.

Oliver Guttmann também se deslocou desde 
Londres e Christoph Kampmann, um dos maio-
res especialistas mundiais em doença de Fabry, 
da Alemanha. Estiveram igualmente presentes 
os cardiologistas espanhóis Lorenzo Monserrat, 
CEO de uma reputada empresa de testes genéti-
cos, Pablo Garcia-Pavia, que dirige uma unidade 
hospitalar de doenças do miocárdio, e Juan Ji-
menez-Jaimez, particularmente interessado em 
miocardiopatia arritmogénica do ventrículo di-
reito, que pode ser causa de morte súbita. Dulce 
Brito destaca ainda a vinda do “especialista má-
ximo em amiloidose cardíaca”, o italiano Claudio 
Rapezzi.

“Obter algum impacto pedagógico”

O curso internacional Cardiomyopathies in 
Clinical Practice, que decorreu durante dois dias 
(28 e 29 de novembro), num dos auditórios do 
Edifício Egas Moniz, da Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa (UL), foi organiza-
do pela Associação para a Investigação e Desen-
volvimento da Faculdade de Medicina (AIDFM), 
contando com a colaboração do Centro Cardio-
vascular da UL (CCUL) e o apoio científico da 
FMUL e da Sociedade Portuguesa de Cardiologia.

Para Fausto Pinto, que partilhou com Dulce 
Brito a direção deste curso pós-graduado, “pre-
tendeu-se, com a sua realização, obter algum im-
pacto pedagógico, no sentido de uma atualiza-
ção sobre aquilo que de mais recente existe nesta 
área”. Adicionalmente, “procurou-se reforçar o 
nosso networking, a nossa rede de contactos com 
outros centros académicos e colegas que convi-
dámos para estarem presentes”.

O diretor do Serviço de Cardiologia e do De-
partamento de Coração e Vasos do CHU Lisboa 

Norte sublinha o facto de as miocardiopatias 
constituírem “uma área de grande responsabili-
dade, uma vez que temos uma consulta de refe-
rência”.

Fausto Pinto salienta que este curso surgiu 
na sequência de outras reuniões temáticas que 
têm vindo a ser promovidas, nomeadamente no 
âmbito da cardiologia de intervenção e da hi-
pertensão pulmonar, “realizadas dentro daqui-
lo que é o perímetro das chamadas Novas Fron-
teiras”.

Aliás, o X Congresso Novas Fronteiras em Me-
dicina Cardiovascular, evento anual, decorrerá já 
entre 7 e 9 de fevereiro de 2020, no Centro de 
Conferências de Troia.

“Doenças muito mais frequentes 
do que se pensava”

Dulce Brito fala em “mortes súbitas indevi-
das” por haver miocardiopatias que são, com al-
guma frequência, fatais em idades jovens e não se 
cansa de frisar que podem ser, por exemplo, cau-
sa de insuficiência cardíaca. Sublinha que, “por 

vezes, as pessoas não sabem que têm a doença e, 
portanto, ignoram também que as podem trans-
mitir aos seus descendentes”.

“Uma situação deste tipo pode passar sem ser 
detetada e só se manifestar, por exemplo, em es-
forço”, observa a cardiologista, 
garantindo que “a maior par-
te dos jogadores de futebol que 
morrem em campo são poten-
ciais candidatos a ter alguma 
doença deste tipo ou outra com 
potencial arritmogénico, mas 
que, no entanto, não teria ex-
pressão fenotípica evidente”.

Os avanços registados nas 
duas últimas décadas em ma-
téria de técnicas de imagem e 
no campo da Genética fizeram com que as mio-
cardiopatias, “não sendo agora, provavelmente, 
mais prevalentes do que já eram, se tenham tor-
nado, contudo, mais conhecidas e mais diagnos-
ticáveis”. Dulce Brito afirma mesmo que, “atual-
mente, parecem ser mais frequentes porque as 
caracterizamos melhor”.

Esta ação de formação era particularmen-
te dirigida a médicos das áreas da Cardiologia e 
da Medicina Interna. Para além da parte teórica, 
o curso Cardiomyopathies in Clinical Practice 
teve uma componente prática, com um número 

de inscrições limitado e em que foi possível, atra-
vés de uma discussão interativa, debater um total 
de oito casos clínicos diferentes.

Para além de Fausto Pinto e de Dulce Brito, a 
Comissão Organizadora e Científica era constitu-
ída por Carmo Fonseca, Inês Zimbarra Cabrita, 
Luís Rocha Lopes e Mónica Mendes Pedro.

Peritos estrangeiros vieram a Lisboa abordar
doenças complexas e de difícil diagnóstico
um número invulgar de especialistas em doenças do miocárdio oriundos de vários países deslocou-se a Lisboa, 
no final de novembro, no âmbito de um curso pós-graduado inteiramente dedicado às miocardiopatias. dulce 
brito descreve-as como “doenças complexas, de difícil diagnóstico e causa potencial de morte súbita, muitas 
vezes em idade jovem”.

Para além de Fausto Pinto e de 
Dulce Brito, a CO e Científica era 
constituída por Carmo Fonseca, 
Inês Zimbarra Cabrita, Luís Rocha 
Lopes e Mónica Mendes Pedro.

CARDIOMYOPATHIES
IN CLINICAL PRACTICE
November 28th / 29th, 2019

Fausto Pinto, Dulce brito e Luís Rocha Lopes
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Miocardiopatias: 1.º curso internacional
pós-graduado com grande procura

O Centro Cardiovascular da UL (CCUL), 
contando com o apoio da Associação para 
a Investigação e Desenvolvimento da Fa-

culdade de Medicina (AIDFM) e o apoio cientí-
fico da Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa (FMUL) e da Sociedade Portuguesa de 
Cardiologia, organizou, no final de novembro, o 
New Frontiers in Cardiomyopathies - Cardio-
myopathies in Clinical Practice, um primeiro 
curso internacional pós-graduado exclusivamen-
te dedicado ao tema das miocardiopatias em Por-
tugal.

 A iniciativa contou com a participação de um 
corpo docente composto por experts nacionais 
e internacionais e decorreu na FMUL. Existem 
muito poucos cursos com estas características a 
nível europeu. Mereceu a acreditação/certifica-
ção UEMS-EACCME (European Accreditation 
Council for Continuing Medical Education) e 
consistiu em dois dias de curso (21 horas no to-
tal, incluindo 5 horas de tutoriais com casos clí-
nicos práticos).

As miocardiopatias são doenças complexas, 
para cujo correto acompanhamento e tratamento 
são necessários conhecimentos de várias subes-
pecialidades cardiológicas e não só, nomeada-
mente imagem, eletrofisiologia, genética e outros 
domínios médicos. O conhecimento na área cres-
ceu muito nas últimas duas décadas, em parte 
devido aos enormes avanços em imagem e gené-
tica.

Estas doenças são expressas por fenótipos 
cardíacos variados, às vezes sobrepostos ou mis-
tos, e são uma causa frequente de insuficiência 
cardíaca, arritmias e morte súbita. São também 
uma área de ponta em termos de investigação 
fundamental e translacional. Começa a surgir de 
forma real a promessa de novos fármacos capa-
zes de controlar a história natural dessas doen-
ças, ou mesmo impedir o seu desenvolvimento. 

Por todas estas razões, é um desafio a atua-

lização contínua neste campo de conhecimento, 
que quisemos colmatar com o lançamento des-
te novo curso da FMUL. Procurámos abordar a 
grande maioria das necessidades educacionais 
nesta área, frequentemente citadas por cardio-
logistas e internistas, nomeadamente como diag-
nosticar e tratar, como escolher os melhores 
candidatos para terapêuticas novas ou mais es-
pecíficas, como seguir doentes e familiares afeta-
dos ou não afetados. 

A prevalência estimada total para as miocar-
diopatias (considerando no seu conjunto as de 
causa maioritariamente genética) é aproximada-
mente de 1 em 150-200 indivíduos (adultos) na 
população geral, ou seja, potencialmente, mais 
de 60.000 doentes em Portugal. Sabemos que, 

tal como noutros países, muitos casos não estão 
diagnosticados e outros encontram-se em segui-
mento em consulta não dedicada ou, por vezes, 
com um rótulo muito genérico de “insuficiência 
cardíaca” e sem um diagnóstico etiológico mais 
específico.

Mas muito tem evoluído nos últimos anos em 
Portugal, com a criação de várias consultas de-
dicadas de norte a sul do país. Isto tem tido cer-
tamente um impacto positivo, nomeadamente 

tratamento mais dirigido, correto seguimento 
de familiares e, de forma muito importante, pre-
venção de morte súbita. Um curso pós-graduado 
com estas características tem o potencial educa-
cional de promover ainda mais o correto diag-
nóstico, seguimento e tratamento deste grupo 

importante e vulnerável de doentes.
Mais especificamente, os objetivos em termos 

de alguns conhecimentos que esperávamos ver 
adquiridos no final do curso passavam por saber:

- Quando suspeitar de uma miocardiopatia;
- As classificações atuais e a sua utilidade na 

prática clínica;
- Aplicar algoritmos diagnósticos e identificar 

“red-flags” para conseguir chegar a um diagnós-
tico mais específico;

- As indicações e limitações do estudo genético;
- Como diagnosticar, avaliar, seguir e tratar do-

entes com miocardiopatia hipertrófica sarcomé-
rica, dilatada, arritmogénica, Fabry, amiloidose, 
restritiva, não compactada e outras mais raras;

- O papel da biopsia miocárdica, principal-
mente nas miocardiopatias inflamatórias.

E adquirir mais conhecimentos:
- Relativos aos mecanismos celulares fisiopa-

tológicos e à investigação que ocorre nessa área;

- Sobre novas terapêuticas, nomeadamente 
genéticas;

- Relativos a diagnóstico, seguimento e trata-
mento de miocardiopatias em idade pediátrica.

O curso teve grande procura e mais de 80 for-
mandos inscritos (que era, na verdade, o limite 
pensado pela Comissão Científica para o número 
de lugares disponíveis). 

Tivemos a possibilidade de contar com um 
corpo docente composto maioritariamente por 
experts nacionais que lideram consultas/unida-
des de miocardiopatias em todo o país, incluindo 
Porto, Lisboa, Viseu, Faro, Vila Real, Guimarães, 
Coimbra e Almada. Fizeram também parte da fa-
culty colegas de eletrofisiologia, genética médi-
ca, insuficiência cardíaca e imagem. Em relação 
aos experts internacionais, o Dr. Juan Jimenez-
-Jaimez (Granada) realizou uma palestra sobre 
estratificação de risco na miocardiopatia arrit-
mogénica, os Profs. Claudio Rapezzi (Bolonha) 
e Pablo Garcia-Pavia (Madrid) participaram na 
sessão dedicada à amiloidose, os Profs. Christoph 
Kampmann (Mainz) e Maurizio Pieroni (Arezzo) 
na sessão dedicada a doença de Fabry, o Prof. 
Juan Kaski (Londres) realizou uma keynote lec-
ture dedicada a miocardiopatia em idade pedi-
átrica (um tema ainda muito pouco falado em 
Portugal), o Dr. Oliver Guttmann (Londres) uma 
palestra sobre biopsia endomiocárdica nas mio-
cardites, o Prof. Lorenzo Monserrat falou sobre 
estratificação de risco na miocardiopatia hiper-
trófica. 

As sessões práticas hands-on de casos clíni-
cos, para as quais os formandos se dividiram em 
duas salas e foram expostos a oito casos clínicos 
distintos nos dois dias, permitiram uma grande 
interatividade e a consolidação dos temas trata-
dos nas sessões teóricas. 

O feedback recebido foi extremamente positi-
vo e já começámos (Comissão Científica) a pen-
sar na segunda edição.

lUís roCHa loPes
Co-oRGAnizADoR Do CURSo. PRoF. AUxiLiAR ConViDADo De CARDioLoGiA, FMUL. 
CARDioLoGy ConSULtAnt, St bARtHoLoMew’S HoSPitAL, LonDReS. HonoRARy 
ASSoCiAte PRoFeSSoR, UniVeRSity CoLLeGe LonDon

CARDIOMYOPATHIES
IN CLINICAL PRACTICE
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Miocardiopatia hipertrófica (MCH)  
– Quando e como tratar? opções e perspetivas atuais

As manifestações clínicas da miocardio-
patia hipertrófica (MCH) variam ampla-
mente, desde as formas assintomáticas 

com evolução benigna até às formas graves, re-
fratárias à terapêutica, em que a morte súbita 
cardíaca (MS) representa o extremo oposto do 
espetro clínico. Neste contexto, o alívio de sinto-
mas e a prevenção da MS tem sido o foco princi-
pal da terapêutica na MCH. 

A fadiga e a dispneia de esforço, a dor torácica, 
a síncope e as palpitações são os sintomas mais 
frequentes. Os mecanismos e a etiopatogenia são 
complexos e ainda mal conhecidos, sendo geral-
mente aceite que a disfunção diastólica, a isque-
mia microvascular e a obstrução dinâmica da câ-
mara de saída do ventrículo esquerdo (CSVE) são 
fatores determinantes.

A obstrução da CSVE é uma das principais 
condicionantes da progressão da doença e ocor-
rência de complicações tardias, como a fibrilha-
ção auricular e a insuficiência cardíaca congesti-
va. Cerca de 70% dos doentes apresentam algum 
grau de obstrução da CSVE, cuja redução é um 
objetivo major da terapêutica. 

Tratamento da obstrução dinâmica da CSVE

1. Ajustamentos do estilo de vida 
Evitar situações que agravam a obstrução da 

CSVE, como a desidratação, o ortostatismo pro-
longado, o consumo de álcool ou a exposição a si-
tuações ambientais extremas de calor e humidade.

A atividade física (AF) de intensidade ligeira 
ou até mesmo moderada é, de uma forma geral, 
aconselhada, devendo ser evitados os esforços 
isométricos intensos ou, de uma maneira geral, 
AF de intensidade muito elevada.

Evitar fármacos que podem agravar a obstru-
ção na CSVE, por redução da volémia e do pre-
load, por aumento do inotropismo ou efeito va-
sodilatador periférico.

2. Tratamento farmacológico da obs-
trução da CSVE

Os betabloqueantes (BB) são os fármacos de 
1.ª linha. Preferencialmente o metoprolol e o bi-
soprolol. Evitar o carvedilol, pelo efeito alfa-1, 
vasodilatador. 

Os antagonistas do cálcio não diidropiridíni-
cos, são alternativa, quando os doentes não to-
leram os BB. O verapamil (como 1.ª opção) ou o 
diltiazem.

A disopiramida (antiarrítmico - classe I-A), 
pelo seu efeito depressor do inotropismo, tem 
sido utilizada como alternativa ou em associação 
aos BB e antagonistas do cálcio.

3. Tratamento invasivo da obstrução di-
nâmica da CSVE 

Segundo as recomendações atuais, os doen-
tes que não toleram a terapêutica farmacológi-
ca, ou que, apesar da terapêutica médica otimi-

zada, mantêm gradientes elevados (> 50 mmHg) 
e sintomas moderados a graves (classe III-IV da 
NYHA), tem indicação para terapêutica de redu-
ção septal (TRS) invasiva, seja por miectomia ci-
rúrgica ou ablação septal com álcool (ASA).

Qualquer destas técnicas demonstrou ser efi-
caz na redução do gradiente da CSVE, com me-
lhoria sintomática e diminuição da morbilidade e 
mortalidade de causa cardíaca.

Os resultados dependem de forma crítica do 
volume de casos e “expertise” de cada centro, a 
par da correta seleção dos doentes. De uma ma-
neira geral, os doentes com formas obstrutivas 
mais complexas, por hipertrofia massiva, com 
envolvimento concomitante da VM e músculos 
papilares, são candidatos preferenciais a miecto-
mia cirúrgica. Nos doentes com hipertrofia loca-
lizada, predominantemente do septo basal, mais 
idosos, que apresentam comorbilidades associa-
das e risco cirúrgico aumentado, a ablação septal 
com álcool é uma alternativa eficaz.

4. Fibrilhação auricular (FA)
A FA é mais frequente nos doentes com MCH 

(cerca de 20%), comparativamente com os do-
entes sem MCH (1 a 2%). Está frequentemen-
te associada ao agravamento do quadro clínico, 
nomeadamente de insuficiência cardíaca e com-
plicações tromboembólicas (em cerca de 30% 
dos doentes), com indicação formal para anti-
coagulação, independentemente do score CHA-
2DS2-VASc. Os fármacos antivitamina K têm 
sido recomendados como 1.ª linha, mas os NOAC 
são igualmente eficazes.

Na FA de início recente deve-se tentar a con-
versão a ritmo sinusal, se necessário com CVE 
após período de anticoagulação de, no mínimo, 
três semanas. 

Para controlo da frequência ventricular os be-
tabloqueantes e os antagonistas do cálcio não 
diidropiridínicos, são os fármacos de 1.ª linha; A 

ablação é o melhor método para restituir/manter 
o ritmo sinusal. A taxa de sucesso parece ser me-
nor nos doentes com MCH, mas, em contraparti-
da, os potencias benefícios são maiores.

5. Isquemia miocárdica
A isquemia miocárdica é frequente nos doen-

tes com MCH, com forte impacto no prognóstico. 
Os doentes com defeitos de perfusão na PET têm 
uma mortalidade dez vezes superior e um ris-
co de evolução para insuficiência cardíaca cerca 
de 20 vezes maior. A causa principal é a doença 
microvascular, sendo rara a doença coronária 
epicárdica.

A etiopatogenia e o tratamento da isquemia 
microvascular são dos proble-
mas menos estudados na MCH. 
A terapêutica atual passa pela 
prescrição de fármacos que me-
lhoram a diástole e diminuem o 
gradiente da CSVE, como os be-
tabloqueantes e os antagonistas 
do cálcio.

6. Estratificação do risco 
de morte súbita

A redução efetiva da morta-
lidade dos doentes com MCH 
deve-se sobretudo à implan-
tação de cardioversores-desfibrilhadores (CDI) 
como medida de prevenção primária.

A estratificação dos doentes em risco continua 
a ser um desafio permanente. Recentemente, a 
AHA e a ACC propuseram um “enhancement” em 
relação às recomendações de 2011, que tem em 
conta a presença de realce tardio > 15% na RMC, 
a presença de aneurisma apical e a evolução para 
“end-stage disease”. Seja qual for o score utiliza-
do, a estratificação de risco de MS nos doentes 
com MCH será sempre difícil e imperfeita.

Perspetivas para o futuro próximo

1. O refinar da estratificação do risco de MS, 
com utilização de novos marcadores de risco, 
melhorando a sensibilidade, sem comprometer a 
especificidade.

2. Alterar o paradigma de tratar os sintomas e 
as complicações já estabelecidas para a sua pre-
venção, tentando alterar a história natural da do-
ença.

3. Sendo a obstrução dinâmica da CSVE um 
dos principais condicionantes do desenvolvi-
mento de sintomas e complicações tardias, não 
“atrasar” o tratamento de redução septal, inter-
vindo mais precocemente nos doentes com sinto-

matologia moderada (classe II-NYHA), apesar da 
terapêutica médica otimizada.

4. Aguardar resultados e esperar que se con-
firmem as expectativas, relativamente aos fár-
macos que reduzem a fibrose miocárdica, como 
a espironolactona, moduladores metabólicos que 
alteram a sensibilidade ao cálcio e moduladores 
moleculares que reduzem a hipercontractilidade, 
inibindo a ligação entre a β-miosina e a actina, 
que em estudos de fase 2 mostraram melhoria 
impressionante da sintomatologia e da obstru-
ção da CSVE.

antónio Freitas
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Fig. 1: ecocardiograma transtorácico ilustrativo dos mecanismos e consequências da obstrução 
dinâmica da Csve  
a: imagem paraesternal longo-eixo em que se pode observar o movimento sistólico anterior (SAM) da válvula 
mitral (VM) com “contacto” septal e regurgitação mitral associada por “arrastamento” do folheto anterior.   
B: ecocardiograma modo M a nível da raiz da aorta, com encerramento mesossistólico das cúspides aórticas, 
consequência da obstrução da CSVe. C: ecocardiograma modo M a nível da VM, em que é evidente o SAM do 
folheto anterior, com contacto septal; d: Registo de fluxo de Doppler contínuo na CDVe com morfologia típica 
de subida lenta e “pico” tardio (em forma de “sabre”), com gradiente máximo de 96.6 mmHg.

A obstrução da CSVE é uma das 
principais condicionantes da 
progressão da doença e ocorrência 
de complicações tardias, como 
a fibrilhação auricular e a 
insuficiência cardíaca congestiva. 
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Miocardiopatia hipertrófica:
avaliação clínica e imagiológica

A miocardiopatia hipertrófica (MH) é uma 
doença primária do músculo cardíaco, 
caracterizada pela presença de hipertro-

fia ventricular esquerda (HVE) inadequada, in-
dependente das condições de carga. 

A sua causa mais frequente é a MH sarcoméri-
ca (40-60% dos casos), uma doença genética au-
tossómica dominante com penetrância tardia e 
expressividade variável. Em 5-10% dos casos, a 
MH é causada por doenças metabólicas, neuro-
musculares ou por síndromes genéticas heredi-
tárias, sendo nos restantes casos a sua etiologia 
desconhecida.(1)

Do ponto de vista clínico, estes doentes apre-
sentam frequentemente sintomatologia cardíaca(2) 
e/ou exame objetivo anormal. No entanto, dada 
a fisiopatologia complexa da doença, os sintomas 
podem ter diferentes etiologias, sendo a avaliação 
clínica pouco sensível e pouco específica. (Figura 1)

Neste contexto, dadas as múltiplas limitações 
da avaliação clínica, os exames complementares 
de diagnóstico, em particular as técnicas de ima-
giologia cardíaca, desempenham um papel es-
sencial nesta doença.(3)

 Entre os métodos de imagem, a ecocardiogra-
fia desempenha um papel de primeira linha no 
diagnóstico, caracterização morfológica e fun-
cional, diagnóstico pré-clínico, rastreio familiar, 
diagnóstico diferencial, avaliação do impacto das 
diferentes terapêuticas, estratificação de risco e 
prognóstico. 

A HVE na MH (definida como > 15 mm) é ge-
ralmente assimétrica e não contígua, sendo he-
terogénea na sua localização, extensão e magni-
tude. A disfunção diastólica está quase sempre 
presente (com ou sem presses de enchimento 
aumentadas), e a função sistólica longitudinal 
(strain global longitudinal, SGL) é também fre-
quentemente anormal, apesar da FEVE se en-
contrar muitas vezes preservada. Quando exis-
te suspeita clínica de obstrução lábil (mesmo 
quando as manobras de provocação de cabecei-
ra são negativas), está indicado o eco de exer-
cício.

A ressonância magnética cardíaca (RMC) é 
um exame mandatório em todos os doentes, pela 
capacidade de detetar HVE não visualizada pela 
eco e pela possibilidade de detetar e quantificar 
fibrose miocárdica focal, com impacto no prog-
nóstico.

A angioTC e a cardiologia nuclear desempe-
nham um papel mais reduzido mas extremamen-
te importante nesta doença, respondendo a ques-
tões clínicas específicas não esclarecidas pela eco 
e RMC.

A estratificação de risco de morte súbita é um 
problema importante e controverso na MH. De 
acordo com o score clássico da American Heart 
Association - American College of Cardiology(4), 
existem cinco fatores de risco, avaliados dico-

tomicamente (história familiar de MS, síncope, 
HVE maciça, TV não mantida no Holter e respos-
ta tensional anormal ao esforço). A decisão clíni-
ca em relação à implantação de CDI baseia-se no 
número de fatores de risco: zero = follow-up; um 
fator de risco = decisão individualizada; mais de 
um fator de risco = CDI. Muito recentemente, foi 
proposto um upgrade deste score(5), que passou a 
basear-se em sete fatores de risco (foram incluí-
dos três novos marcadores: % de realce tardio na 
RMC > 15% da massa VE, aneurisma apical com 
realce tardio e disfunção sistólica (FEVE < 50%); 
a resposta tensional anormal ao esforço foi reti-
rada dos fatores de risco).

O score da Sociedade Europeia de Cardiolo-
gia(1) baseia-se em 7 fatores de risco, uns avalia-
dos de forma dicotómica e outros de forma contí-
nua (idade, história familiar MS, síncope, TVNM, 
diâmetro antero-posterior da AE, gradiente má-
ximo na câmara de saída, espessura parietal má-
xima). A decisão clínica em relação à implanta-
ção de CDI baseia-se no risco de MS aos 5 anos, 
calculado on line (www.HCMrisk-SCDcalcula-
tor): < 4% = CDI não indicado; > 6% = CDI in-
dicado; entre 4 e 6% = decisão individualizada).
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Figura 1- apresentação clínica da MH
AF: atrial fibrillation; AS: aortic stenosis; A-V: átrio-
ventricular; DD: diastolic dysfunction; HFpeF: heart 
failure with preserve ejection fraction; HFreF: heart 
failure with reduced ejection fraction; LVoto: left 
ventricular outflow tract obstruction; MR: mitral 
regurgitation; SSS:sic sinus syndrom; SVPb: 
supraventricular premature beats; VPb: ventricular 
premature beats; Vt: ventricular tachycardia

Doença de Fabry  
e cardiomiopatia
amiloidótica e arritmogénica

No primeiro International Post-Graduate 
Learning Course on Cardiomyopathies 
in Clinical Practice, deu-se a oportuni-

dade de reunir, em formato de curso, o contribu-
to do melhor conhecimento de médicos das mais 
diversas especialidades, unidos pela diferencia-
ção e dedicação ao diagnóstico, tratamento e in-
vestigação centrada nas miocardiopatias. 

Este curso foi suficientemente abrangente 
para incluir em plenary sessions temas de re-
visão sobre miocardiopatias mais frequentes, a 
que se sucederam up-to-dates centrados em no-
vas metodologias/algoritmos diagnósticos, as-
sim como investigação clínica e básica aplicada 
a recentes e futuros desenvolvimentos terapêu-
ticos. O seu componente prático, muito significa-
tivo, foi merecedor de mérito porque motivou o 
interesse de especialistas e internos em formação 
neste domínio, na perspetiva de avaliação de ca-
sos reais.

Na manhã do 2.º dia, as sessões foram dedica-
das à doença de Fabry e à cardiomiopatia amiloi-
dótica e arritmogénica. Na sessão de doença de 
Fabry, o Prof. Kampmann fez uma notável revi-
são sobre a fisiopatologia subjacente ao fenótipo 
cardíaco da doença. Explicou as diversas e pos-
síveis fases, subsequentes ou concomitantes, da 
manifestação cardíaca, centrada nos eventos de-
posição, hipertrofia, inflamação, remodelagem 
de matriz e fibrose.

O Sophisticated Assessment of Disease Bur-
den in Patients with Fabry Disease – SOPHIA 
study fez uma avaliação clínica e por metodolo-
gias diagnósticas da deteção precoce de patologia 
de órgão por doença de Fabry, em doentes naive 
da terapêutica de substituição enzimática. Nes-
te estudo apresentado, envolvendo metodologias 
de imagem e biomarcadores, foi particularmente 
notória a identificação de fibrose por ressonân-
cia na ausência de hipertrofia miocárdica (> 50% 
dos doentes estudados), concomitante à elevação 

de marcadores de remodelagem do colagénio. 
Deste ponto se partiu para a discussão centrada 
na multimodalidade diagnóstica da ressonância 
cardíaca.

Esta técnica é efetivamente útil em alguns ca-
sos em que a infiltração miocárdica é preponde-
rante e identificada por mapping T1, específica 
do diagnóstico. No entanto, permanecem mui-
tas interrogações relativas ao estudo do com-
ponente inflamatório desta patologia e da re-
modelagem dos compartimentos celulares e de 
matriz.

Por um lado, estes aspetos podem interferir 
grandemente com a acuidade diagnóstica desta 
metodologia de imagem, desde as suas sequên-
cias mais convencionais, como as de edema e de 
realce tardio, até às paramétricas mais recentes. 
Contudo, a capacidade de caracterização tecidu-
lar desta técnica torna-a especialmente atrativa 
como meio não invasivo de avaliação da fisiopa-
tologia subjacente.

Na sessão dedicada à amiloidose, destacou-
-se a apresentação de dados epidemiológicos 
relativos à prevalência da miocardiopatia ami-
loidótica por transteritina “wild-type”. Da apre-
sentação do Prof. Pablo Garcia-Pavia, tornou-se 
particularmente evidente a necessidade de sen-
sibilização de várias especialidades médicas, em 
particular dos cardiologistas, para a crescente 
prevalência desta doença, fruto do marcado en-
velhecimento populacional. Depreendeu-se, dos 
dados apresentados, a marcada sobreposição 
deste diagnóstico em algumas patologias do en-
velhecimento, como, por exemplo, na estenose 
valvular aórtica. Não menos importante, mos-
trou-se notória a real possibilidade deste diag-
nóstico enquanto etiologia subjacente à insufici-
ência cardíaca com fração de ejeção preservada, 
potencialmente tratável.

O Dr. Nuno Marques destacou o papel de no-
vos marcadores em novas e antigas metodolo-

gias de imagem para a suspeita diagnóstica. Com 
maior importância, ressalvou a necessidade de 
categorizar de forma sequencial a utilização des-
tas mesmas modalidades (ressonância magné-
tica e cintigrafia), com o objetivo de identificar 
“cardiomiopatias amiloidóticas” distintas, com 
alvos terapêuticos completamente diferentes. O 
Prof. Rui Baptista frisou as particularidades res-
peitantes aos diversos grupos terapêuticos da in-
suficiência cardíaca em doentes com cardiomio-
patia amiloidótica, salientando-se a precaução 
farmacológica no bloqueio hormonal, o manejo 
da “(eu)volemia” e a anticoagulação para além do 
contexto de fibrilhação auricular.

Na sessão de miocardiopatia arritmogénica, 
foi muito útil a informação transmitida relativa 
à evolução do conhecimento desta miocardiopa-
tia, centrada na investigação genética subjacente 
e na correlação genótipo-fenótipo. O atingimen-
to frequentemente biventricular é alvo de iden-
tificação por ressonância magnética cardíaca, 
com recurso a elementos de caracterização fun-
cional e tecidular que ultrapassam os critérios 
Task Force de 2010. Para além disso, esta técnica 
tem potencial na determinação de alvos terapêu-
ticos, nomeadamente de ablação percutânea de  
arritmias.

Finalmente, e tal como para outros contextos 
de doença do miocárdio, ficou explícita a relação 
existente entre determinadas mutações e a espe-
cificidade de expressão fenotípica, com risco ar-
rítmico provavelmente distinto. Como exemplo, 
salientou-se a mutação da desmina na miocar-
diopatia arritmogénica, com associada distribui-
ção extensa de realce tardio, subepicárdica ven-
tricular esquerda.
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importância dos genótipos
para as decisões de tratamento

O espetro clínico da miocardiopatia dilata-
da (MCD) genética inclui a dilatação iso-
lada do ventrículo esquerdo (VE) e o VE 

hipocinético não-dilatado, que podem represen-
tar diferentes estádios ou fenótipos alternativos 
da doença(1).

Os painéis genéticos atualmente utilizados 
para o diagnóstico permitem a identificação de 
variantes causais em 25 a 40% nos casos fami-
liares e 10 a 25% nos esporádicos. O número de 
genes ainda está crescendo e longe de explicar a 
totalidade dos casos. Mais de 50 genes foram re-
lacionados com a patogénese da MCD, codifican-
do proteínas diversas, como as do citoesqueleto, 
sarcómero, envelope nuclear ou canais de ióni-
cos(2). Apesar dos inúmeros genes, aquele com as 
correlações genótipo-fenótipo mais bem estabe-
lecidas é o da lâmina A/C (LMNA) e por esse mo-
tivo é o único mencionado nas diretrizes atuais 
de tratamento(3).

A MCD devida a mutações da LMNA é uma 
doença maligna, de elevada penetrância, asso-
ciada ao risco de morte súbita e/ou necessida-
de de transplante cardíaco em idades jovens. 
A doença do tecido de condução cardíaco tam-
bém é um atributo da doença e pode ser um si-
nal precoce da mesma. Com base na presença 
de doença do tecido de condução, taquicardias 
ventriculares não-sustentadas, valor inicial da 
fração de ejeção do VE, tipo de mutação e gé-
nero (M/F), é possível estimar o risco arrítmico 
individual(4).

Mais recentemente foram identificadas va-
riantes genéticas em genes dos desmossomas 
(classicamente associados à “displasia arritmo-
génica do ventrículo direito”) em doentes com 
MCD. Tal como nas laminopatias, a presença 
destas variantes identificou um subgrupo de do-
entes com elevado risco arrítmico e de morte sú-
bita, independentemente da fração de ejeção do 
VE(5).

Este facto corrobora a hipótese de que as ar-
ritmias ventriculares possam surgir não apenas 
como uma consequência da remodelação estru-
tural e elétrica associada às MCD, mas possam 
igualmente traduzir uma manifestação primária 
de miocardiopatias arritmogénicas específicas.

A titina (TTN) é também um gene importan-
te, uma vez que mutações truncantes deste gene 
são consideradas, atualmente, a principal causa 
das MCD genéticas, representando cerca de 20% 
dos casos. Uma característica interessante pare-
ce ser a de uma maior probabilidade de resposta 
à terapia convencional, ou seja, de remodelagem 
reversa(6). Algumas mutações na TTN parecem 
“manifestar-se” apenas na presença de sobrecar-
ga hemodinâmica, tóxica ou hormonal. Exem-
plos disso são alguns casos de miocardiopatia 
alcoólica, periparto ou de cardiotoxicidade por 
antineoplásicos, em que foram identificadas va-
riantes genéticas raras, em particular da TTN(7). 
Esta possibilidade de interação com fatores gené-
ticos pode condicionar o aconselhamento fami-
liar neste tipo de miocardiopatias. 

Para além da estratificação do risco de arrit-
mias auriculares e ventriculares e/ou da pre-
visão da resposta à terapêutica, prevê-se que a 
descodificação dos mecanismos moleculares em 
doentes com MCD genética acarrete, no futuro, 
novas implicações terapêuticas. Exemplo disso 
é o ensaio clínico atualmente em curso em do-
entes com MCD devida a mutações da LMNA 
(NCT03439514). 

Assim, as fronteiras entre MCD genéticas e 
adquiridas e mesmo entre as diferentes mio-
cardiopatias são cada mais ténues, requerendo 
abordagens diagnósticas e terapêuticas cada vez 
mais individualizadas e dirigidas à etiologia ge-
nética per se. A “revelação genética” parece ser 
uma das vias promissoras para o desenvolvimen-
to de terapias personalizadas, inovadoras e mais 
eficazes.
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