
e
oração
  asos

Departamento De coração e vasos 
Do cH Universitário lisboa norte

Publicações

 
SERVIÇO DE CARDIOLOGIA
O grande objetivo de procurar 
manter, tanto quanto possível,
a atividade normal
Págs. 10/29

SERVIÇO DE CIRURGIA 
VASCULAR 
A vantagem de se poder contar 
com a colaboração dos parceiros 
de Departamento
Págs. 30/37

Novas Fronteiras
em Medicina 
Cardiovascular

Novas Fronteiras
em Medicina 
Cardiovascular

Centro 
de Conferências
de Tróia

7 a 9 de Fevereiro 2020

SERVIÇO DE CIRURGIA 
CARDIOTORÁCICA
Como a produção adicional 
impulsionou a redução das 
listas de espera
Págs. 38/42

Diretor: José Alberto Soares
Ano IV  •  Número 8  •  3€
Quadrimestral  •  Set.-Dez. 2020

WWW.justneWs.pt

PublicaçãoPeriódicaHíbrida

REAGIR
à covid-19
no CHULN



2 3Coração e Vasos | set-Dez 2020 set-Dez 2020 | Coração e Vasos 

MedicinaInterna
LIVE e

oração
  asos

DEPARTAMENTO DE CORAÇÃO E VASOS 
DO CH UNIVERSITÁRIO LISBOA NORTE

WOMEN’S
MEDICINE

DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

OSPITAL
PúblicoH

A PARTILHA DE BOAS PRÁTICAS

LIVE

E SAÚDE MENTAL
PsiquiatriaMedicina Física

de Reabilitação 

LIVE

e

OSPITAL
PúblicoH

A PARTILHA DE BOAS PRÁTICAS
CONGRESSO

Jornal

ORL
Jornal

ORLObstetrícia
LIVE

E GINECOLOGIA
Congresso Otorrino

LIVE
laringo
logiaSIDA

LIVE ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA

PARA O ESTUDO
CLÍNICO DA Alergologia

LIVE

E IMUNOLOGIA CLÍNICA

21
www.justnews.pt

Publicações ACREDITAR

AGOSTO 2016 – FAUSTO PINTO TERMINA MANDATO COMO PRESIDENTE DA SOCIEDADE EUROPEIA DE CARDIOLOGIA (FOTO NUNO BRANCO)



4 5Coração e Vasos | set-Dez 2020 set-Dez 2020 | Coração e Vasos 

8 –  Fausto Pinto 
É fundamental manter os cuidados  
dos doentes cardiovasculares

SERVIÇO DE CARDIOLOGIA 
DO CHULN

10 –  Fausto Pinto 
“O grande objetivo, neste momento, 
é manter, tanto quanto possível, a 
atividade normal”

12 -  Unidade de Cardiologia do 
Hospital Pulido Valente 
Roberto Palma dos Reis

14 -  Centro de Tratamento de 
Hipertensão Arterial Pulmonar do 
CHULN-HPV 
Nuno Lousada / Rui Plácido / Manuela 
Henriques / Tatiana Guimarães

18 -  Unidade de Tratamento Intensivo 
para Coronários Arsénio Cordeiro 
Armando Bordalo e Sá / Adélia Lopes 

20 -  Consulta Externa de Cardiologia 
do Hospital de Santa Maria                         
Manuela Fiuza / Miguel Menezes 

21 -  Unidade de Eletrofisiologia e 
Pacing 
João de Sousa

22 -  Internamento do Serviço de 
Cardiologia no Hospital de Santa 
Maria 
Dulce Brito / João Agostinho 

24 -  Equipa do Hospital de Dia de 
Insuficiência Cardíaca 
João Agostinho / Fátima Salazar / Nuno 
Lousada

26 -  Programa de Reabilitação 
Cardiovascular 
Ana Abreu / Rita Pinto 

28 -  Unidade de Técnicas de 
Cardiologia 
Ana G. Almeida

29 -  Unidade de Cardiologia de 
Intervenção Joaquim Oliveira 
Pedro Cardoso

SERVIÇO DE CIRURGIA 
VASCULAR DO CHULN

30 –  Luís Mendes Pedro 
“Contámos com a colaboração 
absolutamente essencial dos nossos 
parceiros de Departamento”

32 -  Mariana Moutinho 
Cirurgiã vascular

33 -  Alice Lopes 
Interna do 5.º ano

35 -  Ana Almeida 
Enfermeira em funções de chefia

36 -  Tânia Rafael / Paulo Batista /  
/ Sónia Ribeiro 
Cardiopneumologistas 

SERVIÇO DE CIRURGIA 
CARDIOTORÁCICA DO CHULN

38 –  Ângelo Nobre 
“Produção adicional no verão 
impulsionou redução da lista de espera”

39 -  Ilda Viana 
Coordenadora dos anestesiologistas

40 -  Ester Malcato 
Enfermeira em funções de chefia

41 -  Hugo Côrte-Real 
Coordenador da UCI

Sumário

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 
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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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Mais de 5000 participantes nas sessões anteriores
Sessões simultâneas
Espaço privilegiado para conhecer as inovações 
em medicina cardiovascular

Presidente: Fausto J. Pinto
Directores: Ângelo Nobre, Luís Mendes Pedro

Encontram-se abertas as candida-
turas à 4.ª Edição do Prémio AIDFM-
-CETERA para o melhor artigo publi-
cado em 2020 na área cardiovascular 
(todas as edições estão disponíveis 
em http://aidfm-cetera.com/initia-
tives/best-article-award-in-cardio-
vascular-research/). Os candidatos 
serão avaliados por um júri inde-
pendente e altamente qualificado na 
área.

Os primeiros autores dos 3 melho-
res artigos irão receber um prémio no 
valor de €1.000,00, o qual será distri-
buído da seguinte forma:

• Autor(a) do melhor artigo: 
€500,00;

• Autor(a) do 2.º melhor artigo: 
€350,00;

• Autor(a) do 3.º melhor artigo: 
€150,00.

Receberão ainda um diploma, a ins-
crição no XI Congresso de Novas Fron-
teiras em Medicina Cardiovascular 
2021 e a oportunidade de apresentar 
o artigo selecionado numa sessão oral 
do mesmo.

Toda a informação sobre o Prémio 
AIDFM-CETERA poderá ser encontra-
da em https://bit.ly/2UwAGo3.

4.ª Edição do Prémio AIDFM-CETERA
para o melhor artigo publicado em 2020 na área cardiovascular

A CAPA DESTA EDIÇÃO

Lidar com o vírus

A circunstância de, até novembro, apenas se terem registado 
cinco casos de infeção entre os profissionais do Serviço de Car-
diologia do CHULN – sempre contraída fora do ambiente hospi-
talar! – é a melhor prova de que os cuidados com o novo coro-
navírus têm sido redobrados. O mesmo se tem observado entre 
os elementos da Cirurgia Vascular e da Cirurgia Cardiovascular.

T O M E 
NOTA
O Centro de 
Reabilitação 
Cardiovascular 
do Serviço de 
Cardiologia do 
CHULN, um projeto 
que engloba também 
a FMUL e a própria 
UL, tornou-se agora 
o primeiro centro em 
Portugal e um dos 
primeiros na Europa 
a obter a certificação 
europeia para 
prevenção secundária 
e reabilitação 
cardiovascular da 
European Association 
of Preventive 
Cardiology (EAPC).

2020
Cumpriu-se 

mais um  
ano de  

Coração  
e Vasos!
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Neste número da revista Coração e Vasos abordamos a atividade do 
nosso Departamento durante a pandemia a SARS-CoV-2 que, à altura 
em que escrevo este editorial, está numa fase de grande complexidade, 
determinando uma pressão inaudita sobre os serviços de saúde no 
nosso País. Temos mantido a postura na nossa instituição, em estreito 
alinhamento com o Conselho de Administração do CHULN, de que 
é fundamental manter os cuidados dos doentes cardiovasculares, 
dada a gravidade das patologias que tratamos na nossa instituição, 
ao mesmo tempo que é garantida a assistência aos doentes infetados 
pelo coronavírus. Para além disso, temos, naturalmente, dado todo 
o apoio no tratamento dos doentes infetados que necessitam de 
suporte cardiovascular, tendo já sido realizados vários procedimentos 
interventivos nestes doentes, para além de todo o apoio em termos 
clínicos e de meios complementares de diagnóstico e terapêutica 
cardiovasculares.

Nesta edição, procuramos, assim, dar uma perspetiva de como fomos 
vivendo a pandemia no nosso Departamento, tendo cerca de 30 
profissionais participado e partilhado as suas experiências e vivências. 
Tem sido um trabalho de equipa que tem permitido ao maior hospital 
do país continuar a prestar assistência aos doentes que dela necessitam, 
mesmo num período de enorme pressão no sistema de saúde.  
As doenças cardiovasculares continuam a ser a principal causa de 
mortalidade e morbilidade e é fundamental haver uma planificação que 
permita manter os cuidados a estes doentes, uma vez que o atraso no 
diagnóstico e na terapêutica deste tipo de situações pode representar, 
no extremo, a diferença entre a vida e a morte ou, mesmo que em 
desfecho fatal, impactar na qualidade de vida da pessoa que sofre de 
doença cardiovascular.

A par da componente assistencial, temos também mantido as outras 
atividades, quer no plano pedagógico como de investigação, embora 

condicionadas às circunstâncias e limitação daí decorrentes. Depois 
de um curto interregno, já retomámos os cardiovascular linch breaks 
(agora virtuais) do CCUL (Centro Cardiovascular da Universidade 
de Lisboa), bem como as sessões clínicas, ainda via zoom, bem como 
temos mantido a nossa participação nos vários projetos de investigação 
a decorrer.

Mantivemos, igualmente, o ensino pré e pós-graduado, estando 
preparado um conjunto de cursos a arrancar no início de 2021, 
como o Operating Theaters Leadership and Perioperative Practice 
Management, em colaboração com a Universidade de Cambridge, 
coordenado pelo Prof. Luís Mendes Pedro, e o curso Cardiovascular 
Emergencies, coordenado por mim próprio. Realizámos em finais 
de dezembro um webinar sobre Cardiopatia Estrutural e sobre 
novas formas de ensino e formação, com recurso à simulação e a 
plataformas digitais. Esta é, aliás, uma área em que estamos fortemente 
empenhados e que teve um desenvolvimento particular durante a 
pandemia. 

Chegámos, assim, ao fim de 2020 com a noção de missão cumprida 
num annus horribilis que vai deixar marcas em todos, mas em que a 
postura, determinação, sentido de dever e profissionalismo de todos os 
profissionais do Departamento de Coração e Vasos do CHULN permitiu 
manter uma atividade que a todos nos orgulha, cumprindo na íntegra 
com o que se espera de nós. 

Estamos a preparar 2021 com o mesmo espírito de missão, para que 
o resultado da nossa atividade, nas vertentes hospitalar, formativa 
e de investigação, continue a contribuir para a implementação 
de uma medicina cardiovascular moderna, ao mesmo tempo que 
continuaremos a dar o nosso contributo para debelarmos a terrível 
pandemia que ainda assola o Mundo.  

É fundamental manter 
os cuidados dos doentes 
cardiovasculares

FAusTO PINTO
Diretor Do Departamento De Coração  
e Vasos Do CHLn

EDWARDS 
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Recuando no tempo até ao mês de março de 
2020, em que Portugal era confrontado 
com o cenário vivido em países como Itália 

e Espanha, e com a implementação de medidas 
mais restritivas, enquadradas no Estado de Emer-
gência, o Serviço de Cardiologia do CHULN ado-
tou também medidas de segurança preventivas. 

“Mantivemos sobretudo a atividade cirúrgica 
de urgência e de emergência, demos resposta às 
situações que necessitavam de intervenções mais 
agudas, nomeadamente em termos de doentes 
covid-19, e reduzimos substancialmente a ativi-
dade eletiva”, explica à Just News o seu diretor, o 
cardiologista Fausto Pinto.

A par destas medidas, foram também proibi-
das as visitas externas, algo que se estendeu até 
ao momento atual, salvo circunstâncias espe-
ciais, e que “teve um impacto relevante nos do-
entes”, refere. Foi ainda interdita a admissão de 
elementos externos ao Serviço, de forma a mini-
mizar os contactos. A criação de equipas rotati-
vas foi outra das medidas adotadas. 

A partir de maio, quando o Estado de Emer-
gência foi levantado, seria elaborado um plano de 
ação com vista à recuperação da atividade assis-
tencial. “Os doentes cardiovasculares são aqueles 
que mais facilmente se podem infetar, mais com-
plicações têm quando são infetados e que, pelas 
características das suas patologias, continuam a 
desenvolver problemas”, sublinha Fausto Pinto.

Nesse sentido, foi planeada uma retoma pro-

gressiva da atividade eletiva, até porque, como 
aquele responsável faz questão de salientar, “em 
doença cardiovascular, o que é hoje não urgente 
amanhã pode vir a sê-lo”. Esta realidade “levou a 
que muitos doentes se tivessem confrontado com 
exacerbações da sua doença, mas, com medo de 
recorrerem às urgências hospitalares, protela-
rem a vinda e aquilo que poderia ter sido resolvi-
do de forma bem-sucedida acabou por traduzir-
-se em altas taxas de mortalidade”, frisa. 

Durante o primeiro confinamento, foi assim re-

gistada uma redução de admissões por enfarte agu-
do do miocárdio, o que se traduziu numa quebra 
na ordem de metade do número de angioplastias 
primárias que eram habitualmente realizadas, à se-
melhança do que se observou um pouco por todo o 
Mundo. Por sua vez, aqueles que eram admitidos 
“chegavam em fases usualmente tardias e desespe-
radas, com condições muito complexas, o que trou-
xe uma maior mortalidade”, realça Fausto Pinto.

Assim que esta situação foi identificada, seria 
feito “um esforço no sentido de transmitir confiança 

à população, reforçar que os hospitais são lugares 
seguros, onde estão implementados mecanismos 
que separam os casos covid-19 dos restantes e ex-
plicar que todos os doentes eletivos são testados”.

No momento em que esta entrevista foi realiza-
da, em meados de novembro, o diretor do Serviço 
afirmava que a atividade tinha sido “praticamente 
recuperada, sobretudo em áreas como a Cardiolo-
gia de Intervenção e a Arritmologia”. Nalguns ca-
sos, sublinha, “assistiu-se inclusivamente à recu-
peração das listas de espera”, acrescentando que, 
“neste momento, estamos quase de volta à ativi-
dade normal, sobretudo nalguns dos setores mais 
críticos do Serviço e do Departamento”.

No dia-a-dia, estão a ser seguidos todos os 
protocolos, no sentido de “minimizar o risco para 
os doentes que tratamos”. No entanto, o espe-
cialista sublinha que “existe uma logística que, 
naturalmente, prolonga os procedimentos”. E 
exemplifica: “Tratarmos um doente covid-19 im-
plica que o espaço onde o fizermos necessite pos-
teriormente de um determinado tipo de desinfe-
ção, o que consome um largo período de tempo e 
se traduz nalgum impacto.”

 “Se inicialmente tínhamos menos experiência 
face a esta situação de pandemia, neste momento, 
temos uma capacidade diferente de reação e o gran-
de objetivo é manter, tanto quanto possível, a ati-
vidade normal”, evidencia. Na sua opinião, um dos 
fatores que mais podem contribuir para esta manu-
tenção prende-se com assumir “uma atitude muito 
assertiva e pedagógica junto da população, no senti-
do de se evitarem as contaminações e, assim, dimi-
nuir a pressão sobre o Sistema Nacional de Saúde”

Até novembro, apenas se haviam registado cin-
co casos de infeção entre os profissionais do Ser-
viço de Cardiologia do CHULN, que terá sido con-
traída fora do ambiente hospitalar. “Todos os dias 
tratamos doentes infetados ou potencialmente in-
fetados, pelo que este número demonstra que as 
medidas implementadas têm estado a surtir os 
efeitos pretendidos”, observa Fausto Pinto.

Departamento de Coração e Vasos 
uniu-se na resposta aos doentes

Enquanto diretor do Departamento de Cora-
ção e Vasos, Fausto Pinto realça que a filosofia do 

mesmo é “agir justamente numa ótica departamen-
tal, independentemente de ser constituído por três 
serviços diferentes”. E sublinha: “Tem que existir 
uma articulação funcional quer dentro dos servi-
ços, quer entre os serviços.” Nesse sentido, logo em 
março, foi delineado pelo Departamento um plano 
de resposta à situação originada pela pandemia de 
covid-19, em articulação com o próprio CHULN. 

A colaboração entre os serviços foi eviden-
te num momento em que existiu necessidade de 
mobilizar o espaço do Serviço de Cirurgia Vascu-
lar, tendo sido os seus doentes absorvidos pelo 
Departamento. “Tivemos vários doentes inter-
nados na Unidade de Tratamento Intensivo para 
Coronários e também no Serviço de Cirurgia Car-
diotorácica”, recorda Fausto Pinto.

“Desenvolvemos uma abordagem integra-
da dos doentes e sempre que há necessidade de 
fazer adaptações podemos fazê-las justamente 
dentro do Departamento”, salienta.

“o grande objetivo, neste 
momento, é manter,  
tanto quanto possível,  
a atividade normal”

FAUSTO PINTO, DIRETOR DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA 
DO CHULN:

Após terem sido criadas, inicialmente, várias medidas restritivas no Ser-
viço de Cardiologia do CHULN, de forma a salvaguardar os doentes e os 
profissionais de saúde, foi elaborado, posteriormente, um plano de recu-
peração da atividade assistencial. Objetivo: manter uma prática o mais 
próxima possível daquela que era realizada em circunstâncias normais.

“Em doença 
cardiovascular, o que hoje 
não é urgente amanhã 
pode vir a sê-lo”,  
salienta Fausto Pinto.

Relativamente à formação específica dos in-
ternos, foi feito um esforço pela sua manuten-
ção, no entanto, tal exigiu várias alterações. 
Os estágios no estrangeiro foram suspensos, 
enquanto a nível nacional também as mobili-
dades foram interrompidas. 
No entanto, Fausto Pinto realça que “os inter-
nos mantiveram as rotações da atividade nos 
respetivos hospitais e continuaram a traba-
lhar de forma bastante intensa”. Até porque 
“os hospitais têm de continuar a funcionar e a 
formação tem de prosseguir”.
Enquanto diretor da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa, o nosso interlocutor 
destaca que também aí “foi necessário, des-
de o início, procurar soluções para lidar com 
a situação”. Após ter sido das primeiras facul-
dades de Medicina a encerrar, logo no mês de 
março, “houve a preocupação de minimizar o 
impacto que tal teria em termos de aulas não 
presenciais, privilegiando-se o ensino remoto”. 
Fausto Pinto destaca “o fantástico envolvi-
mento dos docentes, dos alunos e dos fun-
cionários dos meios audiovisuais em todo o 
processo”. E aponta: “Criaram-se modelos 
inovadores e alternativos, de forma a recor-
rer-se a plataformas digitais, virtuais e de si-
mulação.”

Formação foi mantida 
com várias adaptações

Fausto pinto

reagir à covid-19 no  

CH Universitário Lisboa norte
Serviço de  

CardioLogia
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A diminuição do número de consultas e 
de exames foi o cenário vivido na Uni-
dade de Cardiologia do Hospital Puli-

do Valente, que integra o Serviço de Cardiologia 
do CHULN. Ao mesmo tempo que as equipas se 
esforçavam por garantir a atividade assistencial 
aos doentes prioritários, identificaram que eram 
precisamente esses que, pela maior insegurança, 
não estavam a comparecer aos atos agendados.

Roberto Palma dos Reis, coordenador da Uni-
dade, começa por afirmar que, ao longo des-
te período pandémico, a equipa esforçou-se por 
“adaptar a atividade no sentido de tratar a maior 
parte dos doentes sem os prejudicar”. Mais con-
cretamente, esta lógica traduz-se na “avaliação 
do benefício da atividade face ao risco de o doen-
te contrair a infeção”, explica.

Em relação ao Internamento, “mantivemos a 
estrutura, adicionando apenas uma pequena sala 
de isolamento reservada a situações de quaren-
tena”, refere o cardiologista. Perante novos in-
ternamentos, “os doentes acedem à sala de isola-
mento, realizam o teste à covid-19 e só depois de 
receberem o resultado negativo é que têm acesso 
à enfermaria”, explica o especialista. 

Se por um lado este procedimento “garante um 
internamento covid free”, Roberto Palma dos Reis 
destaca que o facto de existir um intervalo de tem-
po de aproximadamente seis horas até se obter o 
resultado do teste cria várias limitações. “Por um 
lado, perdemos duas camas nesse período e, por 
outro, leva-nos a atrasar a atividade assistencial a 
esse doente”, identifica. Num contexto anterior ao 
surgimento da pandemia, adianta que era possível 
internar quatro doentes num só dia, sendo que, 
atualmente, esse número é reduzido a dois.

Na Consulta Externa, assim que o coordenador 
da Unidade se apercebeu do volume de doentes que 
se concentravam na sala de espera, decidiu “inter-
valar as consultas, diminuindo, consequentemente, 
o seu número, procurando dar prioridade aos do-
entes com maior benefício”. Também a pressão da 
sala de espera foi reduzida quando se solicitou aos 
doentes que chegassem apenas na hora marcada.

“Conseguimos realizar entre três a quatro 
consultas num turno de duas horas, quando an-
tes chegávamos a receber nove doentes”, subli-

nha. Mantiveram-se, sem nunca serem desmar-
cadas, as consultas de pré-operatório do cancro 
do pulmão, por exemplo, e as destinadas a doen-
tes com condições clínicas mais graves, com um 
maior risco de vida.

Esta seleção de doentes é um aspeto que muito 
preocupa o especialista, que alerta que “não se podem 
ignorar todas as patologias para além da covid-19, no-

meadamente a cardiovascular, a que tem a mais alta 
taxa de mortalidade no mundo desenvolvido”.

De forma a atenuar as consequências que pu-
dessem vir a surgir, Roberto Palma dos Reis ad-
mite que “a porta está aberta, mesmo quando está 
fechada”, o que permite “minimizar o prejuízo nal-
guns casos em que as pessoas tenham visto a sua 
consulta desmarcada, se a situação se justificar”.

A ausência de muitos doentes no momento das 
consultas é outro problema identificado. Esta situa-
ção torna-se ainda mais gravosa quando se perce-
be que “esta tendência se verifica no caso das pes-
soas mais velhas e mais doentes, aquelas que mais 
necessitariam de acompanhamento”. E a verdade 
é que “quanto mais doentes estão mais em risco se 
sentem e mais facilmente deixam de vir”.

Além do problema do receio de contraírem a 
infeção no ambiente hospitalar, Roberto Palma 
dos Reis chama a atenção também para as ques-
tões logísticas que estão adjacentes à deslocação 
das pessoas a um hospital e que não podem ser 
ignoradas. E exemplifica: “Um doente com idade 
avançada que tenha de se deslocar em transportes 
públicos tem um receio acrescido de se infetar.”

Relativamente à Unidade de Técnicas de Car-
diologia, o especialista destaca que se procedeu 
também à redução da atividade, de forma a “ga-
rantir a desinfeção dos gabinetes após o seu uso 
por cada doente”. As provas de esforço foram um 
dos procedimentos suspensos nesta fase, pelo 
elevado risco de infeção, salvo casos excecionais, 
que tinham de ser sempre precedidos do teste de 
despiste da infeção SARS-CoV-2.

No Hospital de Dia, foram privilegiados os 
cuidados domiciliários, de forma a garantir a se-
gurança dos utentes.

Se muitas unidades hospitalares se depara-
ram com limitações ao nível dos recursos huma-
nos, nesta fase, Roberto Palma dos Reis salienta 
que esse é “um problema crónico no HPV”. “Já 
chegámos a ser mais de 20 cardiologistas, mas 
neste momento só três trabalham permanen-
temente neste hospital”, descreve. Só nos três 
meses anteriores a esta entrevista, tinham saído 
da instituição hospitalar dois especialistas, o que 
“veio condicionar ainda mais as adaptações face 
à pandemia”.

RObERTO PALmA DOS REIS, COORDENADOR DA UNIDADE DE CARDIOLOGIA  
DO HOSPITAL PULIDO VALENTE:

“adaptámos a nossa atividade no sentido de tratar
a maior parte dos doentes sem os prejudicar”

 “Não se podem ignorar 
todas as patologias 
para além da covid-19, 
nomeadamente a 
cardiovascular, a que 
tem a mais alta taxa de 
mortalidade no mundo 
desenvolvido”, indica 
Roberto Palma dos Reis.

roberto palma dos reis

Serviço de  

CardioLogia

▼   Este medicamento está sujeito a monitorização adicional.

Zona Industrial da Abrunheira;
Rua da Tapada Grande n.º 2 — Abrunheira • 2710-089 Sintra
NIF: 500 626 413

Dupla Antiagregação 
Plaquetar

NOME DO MEDICAMENTO: Hemopassduo, 75 mg + 75 mg, cápsulas; Hemopassduo, 75 mg + 100 mg, cápsulas. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA - Cada cápsula contém 75 mg de clopidogrel (como hidrogenossulfato) e 75 
mg ou 100 mg de ácido acetilsalicílico (AAS), respetivamente. Excipientes com efeito conhecido: Cada cápsula contém 104.55 mg de lactose anidra e 1.008 mg de lactose mono-hidratada. FORMA FARMACÊUTICA - Cápsula. 75 mg + 75mg: 
Cápsula dura de gelatina com cabeça e corpo brancos contendo 4 comprimidos revestidos por película de cor rosa e 3 comprimidos revestidos por película de cor branca. 75 mg + 100 mg: Cápsula dura de gelatina com cabeça vermelha e 
corpo branco contendo 4 comprimidos revestidos por película de cor rosa e 4 comprimidos revestidos por película de cor branca. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS - Indicado na prevenção secundária de acidentes aterotrombóticos em doentes 
adultos que já estão a tomar clopidogrel e ácido acetilsalicílico (AAS). Hemopassduo é uma combinação de dose fixa para a continuação da terapêutica em: · Síndrome coronária aguda sem elevação do segmento ST (angina instável ou 
enfarte de miocárdio sem onda Q), incluindo doentes em processo de colocação de um stent após uma intervenção coronária percutânea. Enfarte agudo do miocárdio com elevação do segmento ST, em doentes sujeitos a tratamento médico, 
indicados para terapêutica trombolítica. POSOLOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO - Posologia - Adultos e Idosos: Hemopassduo deve ser administrado sob a forma de uma toma única diária de 75 mg+75 mg ou 75 mg+100 mg de dosagem. 
Hemopassduo é usado após início de terapêutica com clopidogrel e AAS administrados em separado. - Em doentes com síndrome coronária aguda sem elevação do segmento ST (angina instável ou enfarte de miocárdio sem onda Q): A 
duração ótima do tratamento não foi formalmente estabelecida. Os resultados dos ensaios clínicos sustentam o seu uso até 12 meses, e o seu benefício máximo foi observado aos 3 meses. Se o uso de Hemopassduo for descontinuado, 
os doentes podem beneficiar com a continuação de um medicamento antiplaquetário. - Em doentes com enfarte agudo do miocárdio com elevação do segmento ST: A terapêutica deve ser iniciada o mais cedo possível, após o início dos 
sintomas e prolongada por, pelo menos, quatro semanas. O benefício da associação do clopidogrel com o ácido acetilsalícilico para além das 4 semanas não foi estudado neste contexto. Se o uso de Hemopassduo for descontinuado, os 
doentes podem beneficiar com a continuação de um medicamento antiplaquetário. Se uma dose é esquecida:  - Dentro de menos de 12 horas após a hora normal da toma: os doentes devem tomar a dose imediatamente e depois tomar a 
dose seguinte à hora habitual. - Por mais de 12 horas: os doentes devem tomar a dose seguinte na hora normal da toma e não devem tomar uma dose a dobrar População pediátrica - A segurança e eficácia de Hemopassduo em crianças 
e adolescentes com menos de 18 anos de idade ainda não foram estabelecidas. Hemopassduo não é recomendado nesta população. Compromisso da função renal - Hemopassduo não deve ser utilizado em doentes com compromisso 
da função renal grave. A experiência terapêutica é limitada em doentes com compromisso da função renal ligeira a moderada, pelo que deve ser usado com precaução nestes doentes. Compromiso da função hepática - Hemopassduo não 
deve ser utilizado em doentes com compromisso da função hepática grave. A experiência terapêutica é limitada em doentes com compromisso da função hepática moderada que podem ter diátese hemorrágica, pelo que não deve ser usado 
nestes doentes. Modo de administração: Para uso oral. Pode ser administrado com ou sem alimentos. CONTRA-INDICAÇÕES - Devido à presença de ambos os constituintes do medicamento, Hemopassduo é contraindicado em caso de: • 
Hipersensibilidade à substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. • Compromisso da função hepática grave. • Hemorragia patológica ativa, tal como úlcera péptica ou hemorragia intracraniana. Além disso, devido à presença de AAS o 
seu uso está também contraindicado no caso de:  • Hipersensibilidade aos medicamentos anti-inflamatórios não esteroides (AINE’s) e síndrome de asma, rinite e pólipos nasais. Doentes com mastocitose pré-existente, nos quais o uso de ácido 
acetilsalicílico pode induzir reações graves de hipersensibilidade (incluindo choque circulatório com rubor, hipotensão, taquicardia e vómitos). • Compromisso da função renal grave (depuração da creatinina < 30 ml/min). • Terceiro trimestre 
de gravidez. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES ESPECIAIS DE UTILIZAÇÃO - Hemopassduo contém lactose. Doentes com problemas hereditários graves de intolerância à galactose, deficiência de lactase de Lapp ou má absorção de glucose-
galactose não devem tomar este medicamento. EFEITOS INDESEJÁVEIS - Resumo do perfil de segurança: A segurança do clopidogrel foi avaliada em mais de 42,000 doentes, que participaram em ensaios clínicos.Além da experiência em 
ensaios clínicos, foram notificadas espontaneamente reações adversas. A hemorragia é o efeito secundário notificado com maior frequência tanto nos ensaios clínicos como na experiência pós-comercialização, onde na maioria dos casos 
foi notificada durante o primeiro mês de tratamento. Lista tabelada das reações adversas: As reações adversas que ocorreram com clopidogrel em monoterapia* ou em combinação com AAS durante os ensaios clínicos ou que foram 
notificadas espontaneamente estão descritas na seguinte tabela. A sua frequência está definida de acordo com as seguintes convenções: frequentes (≥ 1/100 a < 1/10), pouco frequentes (≥ 1/1000 a <1/100), raros (≥1/10000 a < 1/1000), 
muito raros (<1/10000), desconhecidos (não podem ser calculados a partir dos dados disponíveis). Os efeitos indesejáveis são apresentados por ordem decrescente de gravidade dentro de cada classe de frequência. Doenças do sangue e 
do sistema linfático - Pouco frequentes : Trombocitopenia, Leucopenia, eosinofilia. Doenças do sistema nervoso - Pouco frequentes: Hemorragia intracraneana (alguns casos notificados foram fatais) sobretudo em pessoas idosas, cefaleias, 
parestesias e tonturas. Afeções oculares - Pouco frequentes: Hemorragia ocular (conjuntival, intraocular, retiniana). Vasculopatias - Frequentes: Hematoma. Doenças respiratórias, torácicas e do Mediastino - Frequentes: Epistaxis. Doenças 
gastrointestinais - Frequentes: Hemorragia gastrointest inal, Diarreia, dor abdominal, dispepsia. Pouco frequentes: Úlcera gástrica e duodenal, gastrite, vómitos, náusea, obstipação, flatulência.  Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos - 
Frequentes: Nódoas negras. Pouco frequentes: Erupção cutânea e prurido, hemorragia cutânea (púrpura). Doenças renais e urinárias - Pouco frequentes: Hematúria.  Perturbações gerais e alterações no local de administração - Frequentes: 
Hemorragia no lugar de punção.  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 o medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas diretamente ao INFARMED, I.P.: INFARMED, I.P. 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) Fax: +351 21 798 73 97 Sítio da internet: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram  E-mail: farmacovigilancia@
infarmed.pt. DATA DA REVISÃO DO TEXTO: Maio 2018 
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O contacto presencial e telefónico com os 
doentes que sofrem de hipertensão pul-
monar foi e continua a ser uma constan-

te, procurando-se avaliar a sua estabilidade, de 
forma a identificar-se quais são os que necessi-
tam de uma consulta de reavaliação.

Nuno Lousada, coordenador do Centro de 
Tratamento de Hipertensão Arterial Pulmonar 
(CTHAP) do CHULN, localizado no Hospital 
Pulido Valente, descreve que, “graças à colabo-
ração das equipas médica e de enfermagem, foi 
possível manter sempre o contacto com os do-
entes, mesmo entre os meses de março e maio, 

em que nos deparámos com o primeiro confina-
mento”.

E garante: “Sempre que os doentes sentiam 
um agravamento do seu estado clínico tinham 
a possibilidade de vir ao Centro para serem tra-
tados.” A grande preocupação prendia-se com 
quem estava a fazer alguma terapêutica especí-
fica, uma vez que tal “obriga a um acompanha-
mento mais intenso”.

Note-se que a quebra que se verificou a nível 
das consultas “foi ligeira e respeitante a doentes 
com uma condição menos gravosa, que possibili-
tava um molde não presencial”.

Quanto à reação dos doentes, o cardiologis-
ta sublinha ter sido notória a “satisfação relati-
vamente ao tratamento e ao enquadramento que 
foi dado às suas terapêuticas”. Neste âmbito, des-
taca a cooperação do Serviço de Gestão Técnico-
-Farmacêutica (SGTF), que, através do Programa 
de Acesso ao Medicamento Hospitalar (PAM-H), 
“permitiu que muitos doentes pudessem receber 
a sua terapêutica no domicílio ou levantá-la nas 
farmácias comunitárias dos seus concelhos de 
residência, reduzindo o tempo despendido e evi-
tando situações como a deslocação em transpor-
tes públicos, por exemplo”.

Considerando que, inicialmente, os doentes 
tinham algum receio em dirigir-se ao hospital, 
Nuno Lousada acredita que, “aos poucos, com 
uma boa pedagogia, conseguiu-se que os doentes 
recuperassem a confiança de recorrer às institui-
ções hospitalares”.

Apesar de, na altura desta conversa, ain-
da não dispor de dados que pudessem esclare-
cer se esta pandemia veio afetar o número de 
consultas realizadas no CTHAP, o especialis-
ta adianta que, “à partida, não terá havido um 
decréscimo”.

Rui Plácido, cardiologista: “Existe  
uma triagem cuidadosa de quais são  
os doentes que necessitam de consulta 
presencial”

Rui Plácido considera que tem sido exemplar 
a atuação do CTHAP nesta fase pandémica. “Ga-
rantimos sempre o contacto próximo e regular 
com os doentes, seja em consultas presenciais, 
cumprindo todos os critérios de segurança, seja 
através de teleconsulta”, refere. 

NUNO LOUSADA, COORDENADOR DO CENTRO DE TRATAmENTO DE HIPERTENSÃO 
ARTERIAL PULmONAR DO CHULN-HPV:

“Conseguimos manter sempre o contacto com os doentes
graças à colaboração de médicos e enfermeiros”

(Continua na pág. 17)

“Sempre que os doentes 
sentiam um agravamento 
do seu estado clínico 
tinham a possibilidade 
de vir ao Centro para 
serem tratados”,  
informa Nuno Lousada.

nuno Lousada

Serviço de  

CardioLogia
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Relativamente aos meios complementares 
de diagnóstico, admite que “poderá ter existi-
do algum acalentamento na resposta, no entan-
to, nenhum doente deixou de ser diagnosticado 
e tratado, cumprindo-se sempre as regras de se-
gurança”.

O cardiologista destaca a importância da con-
tinuidade das terapêuticas específicas, dado se-
rem “doentes que carecem de um acompanha-
mento mais próximo e continuado, de forma a 
monitorizar e fazer a exclusão de determinados 
efeitos secundários e a objetivar, a curto prazo, 
os seus benefícios”.

Determinados tipos de exames, mais invasi-
vos, como o cateterismo cardíaco direito ou a re-
alização de provas de função respiratória, care-
cem da execução do teste de despiste da infeção 
pelo vírus SARS-CoV-2 72 horas antes. As provas 
de marcha foram limitadas aos casos em que tal 
era mesmo imprescindível.

Seguindo uma ampla faixa etária de doentes, 
em que uma importante percentagem se situa 
acima dos 60 anos, Rui Plácido salienta que “foi 
sempre estabelecido um contacto presencial ou 
telefónico”. E realça que existiu e continua a exis-
tir uma triagem cuidadosa de quais são os doen-
tes que necessitam de consulta presencial e quais 
os que podem continuar a ser seguidos por tele-
consulta”. 

Em qualquer dos casos, “é assegurada a pres-
crição de toda a terapêutica e de meios comple-
mentares de diagnóstico”, observa.

(Continuação da pág. 14)

Manuela Henriques, enfermeira gestora do Cen-
tro de Tratamento de HAP do CHULN-HPV desta-
ca que, mantendo-se a funcionar quatro dias por 
semana, a consulta de enfermagem continua a 
realizar-se, antecedendo a consulta médica. No 
dia anterior à realização desta entrevista, tinham 
sido recebidos 22 doentes.
Esta consulta sofreu, no entanto, algumas adap-
tações: “Tivemos de adotar estratégias para que 
o seu funcionamento conseguisse dar uma res-
posta adequada às necessidades dos doentes, 
consoante as diretrizes.” Neste âmbito, “manti-
veram-se as consultas presenciais sempre que 
a situação clínica do doente assim o exigisse”, 
destaca Manuela Henriques, salientando que 
“foram também garantidas as consultas presen-
ciais aos doentes que estavam a realizar tera-
pêutica específica endovenosa”.
Neste período, existiu um aumento dos contac-
tos telefónicos entre a equipa de enfermagem e 
os doentes, de forma a “esclarecer dúvidas rela-
cionadas com sinais e sintomas de agudização 
da sintomatologia, assim como da gestão do re-
gime terapêutico”, adianta a enfermeira.
Todas estas situações “eram analisadas em grupo, 
cabendo à enfermagem estabelecer a ponte entre 
o doente, o médico e a equipa multidisciplinar”, 
afirma. Posteriormente, transmitiam as orienta-
ções ao doente através de chamada telefónica.
Manuela Henriques sublinha que, ao longo deste 
período, a sua equipa continuou a prestar apoio 

aos doentes internados sempre que o mesmo 
era solicitado pelos respetivos serviços
A criação do Programa de Acesso ao Medicamen-
to Hospitalar (PAM-H) pela Farmácia do CHULN foi 
uma iniciativa também muito valorizada pela equi-
pa de enfermagem, que fazia questão de, “sempre 
que existisse um contacto com um doente, alertá-
-lo e transmitir-lhe essa informação”.

 Avaliando a colaboração da equipa ao longo des-
te período, a enfermeira gestora refere que “foram 
reunidos todos os esforços que possibilitaram mi-
nimizar o impacto negativo desta pandemia, pro-
movendo a qualidade no atendimento, para que os 
doentes fossem tratados de acordo com as suas ne-
cessidades e as dos seus familiares e cuidadores”.

mANUELA HENRIqUES, ENFERmEIRA GESTORA DO CTHAP:

“Estabelecemos a ponte entre o doente,  
o médico e a equipa multidisciplinar”

“Garantimos sempre 
o contacto próximo 
e regular com os 
doentes”, assegura  
Rui Plácido.

(Continua na pág. 18)

rui plácido

reagir à covid-19 no  

CH Universitário Lisboa norte

manuela Henriques

: ▼ Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. 
Isto irá permitir a rápida identificação de nova informação de segurança. Pe-
de-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de rea-
ções adversas. NOME DO MEDICAMENTO Edarclor 40 mg + 12.5 mg 
comprimidos revestidos por película. Edarclor 40 mg + 25 mg comprimidos 
revestidos por película. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATI-
VA Edarclor 40 mg + 12.5 mg comprimidos revestidos por película, e Edar-
clor 40 mg + 25 mg comprimidos revestidos por película. Cada comprimido 
contém 40 mg de azilsartan medoxomilo (sob a forma de potássio) e 12.5 mg 
ou 25mg de clorotalidona. FORMA FARMACÊUTICA Edarclor 40 mg + 
12.5 mg comprimidos revestidos por película: Comprimido revestido por pe-
lícula de cor vermelho pálido, redondo (aproximadamente 9.7 mm de diâme-
tro), biconvexo, com A/C 40/12.5 gravado numa das faces. Edarclor 40 mg + 
25 mg comprimidos revestidos por película: Comprimido revestido por pelí-
cula de cor vermelho claro, redondo (aproximadamente 9.7 mm de diâmetro), 
biconvexo, com A/C 40/25 gravado numa das faces. INDICAÇÕES TERA-
PÊUTICAS Tratamento da hipertensão em adultos. Edarclor é uma associa-
ção de dose fixa indicada em adultos cuja pressão arterial não é adequada-
mente controlada por monoterapia com azilsartan medoxomilo. POSOLO-
GIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO Posologia - Adultos: A dose inicial 
recomendada é de 40 mg + 12.5 mg uma vez por dia em doentes cuja pressão 
arterial não é adequadamente controlada com monoterapia anti-hipertensiva 
corrente como Edarbi 40 mg ou Edarbi 80 mg. Se necessário a dose pode ser 
aumentada para um máximo de 40 mg + 25 mg uma vez por dia. O efeito 
anti-hipertensor perto do máximo torna-se normalmente evidente ao fim de 
1-2 semanas, com os efeitos máximos atingidos às 4 semanas. Populações 
especiais: Idosos (idade igual ou superior a 65 anos): Não é necessário um 
ajuste inicial da dose nos doentes idosos; nos doentes muito idosos (≥75 
anos), o tratamento deve ser efetuado com precaução e recomenda-se uma 
monitorização médica apertada. Compromisso renal e Afeção hepática: A clo-
rotalidona, um dos componentes ativos do Edarclor, não deve ser usada em 
doentes com compromisso renal grave  , anúria e afeção hepática grave. Não 
há experiência da administração de Edarclor em doentes com transplante re-
nal recente. Não é necessário um ajuste da dose nos doentes com compro-
misso renal ligeiro ou moderado. É limitada a experiência de utilização em 
doentes com afeção hepática ligeira a moderada; no entanto não é necessário 
um ajuste inicial da dose de Edarclor em doentes com afeção hepática ligeira 
a moderada. Alterações menores do equilíbrio hidro eletrolítico devidas a diu-
réticos tiazídicos podem precipitar um coma hepático. Recomenda-se moni-
torização estreita. Depleção do volume intravascular: Edarclor deve ser inicia-
do sob supervisão médica estreita, apenas após ter sido alcançado um volu-
me correto. Uma resposta hipotensiva temporária devida a depleção de volu-
me não impede que os doentes continuem o tratamento, o qual pode normal-
mente ser continuado sem dificuldade uma vez estabilizados a pressão arterial 
e o estado do volume. Insuficiência cardíaca: Recomenda-se precaução em 
doentes hipertensos com insuficiência cardíaca congestiva dado que não exis-
te experiência de utilização nestes doentes. População de raça negra: Não é 
necessário um ajuste da dose na população de raça negra. População pediá-
trica: A segurança e eficácia em crianças e adolescentes dos 0 aos <18 anos 
de idade não foram ainda estabelecidas. Não existem dados disponíveis. 
Modo de administração: Via oral e pode ser tomado com ou sem alimentos. 
CONTRAINDICAÇÕES - Hipersensibilidade à substância ativa ou a qual-
quer um dos excipientes. - Gravidez. - Afeção hepática grave. - Compromisso 
renal grave (TFG <30 mL/min/1.73m2). - Anúria. - Hiponatremia refratária. - 
Hipercalcemia. - Hiperuricemia sintomática. - O uso concomitante de Edarclor 
com medicamentos contendo aliscireno é contraindicado em doentes com 
diabetes mellitus ou compromisso renal. EFEITOS INDESEJÁVEIS Lista 
tabelada de reações adversas As reações adversas baseadas nos dados agre-
gados de todos ensaios clínicos de fase 3 são apresentadas em baixo, de 

acordo com as classes de sistemas de órgãos e termos preferenciais. Estão 
classificadas por frequência, utilizando a seguinte convenção: muito frequen-
tes (≥ 1/10); frequentes (≥ 1/100, < 1/10); pouco frequentes (≥ 1/1,000, < 
1/100); raras (≥ 1/10,000, < 1/1,000); muito raras (< 1/10,000), incluindo 
notificações isoladas. Dentro de cada classe de frequência, as reações adver-
sas são apresentadas por ordem decrescente de gravidade. Doenças do me-
tabolismo e da nutrição – Reações adversas frequentes: Aumento do ácido 
úrico no sangue, hiperuricémia. Doenças do sistema nervoso – Reações ad-
versas frequentes: Tonturas, tonturas posturais. Vasculopatias – Reações ad-
versas frequentes: Hipotensão. Doenças gastrointestinais - Reações adversas 
frequentes: Diarreia, náuseas. Afeções musculosqueléticas e dos tecidos 
conjuntivos- Reações adversas frequentes:Espasmos musculares. Perturba-
ções gerais e alterações no local de administração - Reações adversas fre-
quentes: Fadiga. Exames complementares de diagnóstico - Reações adver-
sas:muito frequentes: Aumento da creatinina no sangue; Reações adversas 
frequentes: Aumento da ureia no sangue. Informação adicional sobre os 
componentes individuais: As reações adversas que se sabe ocorrerem com 
cada componente administrado isoladamente mas que não foram observadas 
nos estudos clínicos podem ocorrer durante o tratamento com Edarclor. Clo-
rotalidona: Adicionalmente às reações adversas listadas para o Edarclor, fo-
ram notificadas as seguintes reações adversas para a clorotalidona: Doenças 
do metabolismo e da nutrição - Reações adversas:muito frequentes: Aumento 
dos lípidos no sangue; Reações adversas frequentes: Hipomagnesemia. Car-
diopatias – Reações adversas frequentes: Hipotensão postural. Doenças gas-
trointestinais – Reações adversas frequentes: Perda de apetite, desconforto 
gastrointestinal menor. Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos – Rea-
ções adversas frequentes: Urticaria. Doenças dos órgãos genitais e da mama 
- Reações adversas frequentes: Impotência. Exames complementares de 
diagnóstico. Creatinina sérica: O tratamento com Edarclor resultou numa 
maior incidência de aumentos da creatinina sérica, comparativamente com o 
azilsartan medoxomilo e a clorotalidona. Estes aumentos foram temporários 
ou não progressivos e reversíveis, e associados com acentuadas reduções da 
pressão arterial. Ácido úrico: O Edarclor esteve associado a aumentos do 
ácido úrico sérico. Os aumentos de ácido úrico são dependentes da dose, 
aumentando com a dose de clorotalidona, embora tenham sido pouco fre-
quentes as notificações de gota nos grupos de tratamento, mesmo nos estu-
dos de longo prazo. Hemoglobina e hematócrito: O Edarclor esteve asso-
ciado com reduções ligeiras nos níveis de hemoglobina, hematócrito, e na 
contagem de células vermelhas, consistentes com os efeitos farmacológicos 
conhecidos dos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Expe-
riência pós-comercialização - Foi notificada uma rara incidência de angioede-
ma associado ao uso de Edarclor. Não foram identificadas outras reações 
adversas nas notificações espontâneas pós-comercialização.  Notificação 
de suspeitas de reações adversas: A notificação de suspeitas de rea-
ções adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que 
permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medica-
mento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspei-
tas de reações adversas através do sistema de notificação mencionado abai-
xo: INFARMED, I.P. Direção de Gestão do Risco de Medicamentos, Parque da 
Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53, 1749-004 Lisboa; Tel: +351 21 798 73 73; Li-
nha do Medicamento: 800222444 (gratuita); Fax: +351 21 798 73 97; Sítio da 
internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage; 
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt. DATA DA REVISÃO DO TEXTO  
janeiro 2018. Está disponível informação pormenorizada sobre este medica-
mento no sítio da internet da Agência Europeia de Medicamentos http://www.
ema.europa.eu. Para mais informações deverá contactar o representante do 
titular da autorização de introdução no mercado. MSRM. Medicamento com-
participado no escalão B.

NOME DO MEDICAMENTO: Edarbi 20 mg comprimidos. Edarbi 40 
mg comprimidos. Edarbi 80 mg comprimidos. COMPOSIÇÃO QUA-
LITATIVA E QUANTITATIVA: Cada comprimido contém 20 mg, 40mg 
ou 80 mg de azilsartan medoxomilo (sob a forma de potássio). FORMA 
FARMACÊUTICA: Comprimido branco a esbranquiçado redondo, com 6,0 
mm, 7,6 mm ou 9,6 mm de diâmetro; com “ASL” gravado numa das faces e 
“20”, “40” ou “80” gravado na outra face, para os comprimidos de 20 mg, 40 
mg ou 80 mg respetivamente. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: Edarbi 
é indicado para o tratamento da hipertensão essencial em adultos. POSO-
LOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO: Posologia: A dose inicial 
recomendada é de 40 mg uma vez ao dia. A dose pode ser aumentada até 
um máximo de 80 mg uma vez ao dia nos doentes cuja pressão arterial não é 
adequadamente controlada com a dose mais baixa. O efeito anti-hipertensor 
perto do máximo torna-se visível ao fim de 2 semanas, com os efeitos má-
ximos atingidos às 4 semanas. Se a pressão arterial não for adequadamente 
controlada com o Edarbi isoladamente, pode obter-se uma redução adicional 
da pressão arterial quando o Edarbi é administrado concomitantemente com 
outros medicamentos anti-hipertensores, incluindo diuréticos e bloqueado-
res dos canais do cálcio. CONTRAINDICAÇÕES: - Hipersensibilidade à 
substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. - No segundo e terceiro 
trimestres da gravidez. - O uso concomitante de Edarbi com medicamentos 
contendo aliscireno é contraindicado em doentes com diabetes mellitus ou 
compromisso renal (TFG < 60 ml/min/1,73 m2). EFEITOS INDESEJÁ-
VEIS: Resumo do perfil de seguranca: Edarbi nas doses de 20, 40 
ou 80 mg foi avaliado em termos de segurança em estudos clinicos com 
doentes tratados durante até 56 semanas. Nestes estudos clinicos, as rea-
ções adversas associadas ao tratamento com o Edarbi foram, na sua maioria, 
ligeiras ou moderadas, com uma incidência global semelhante ao placebo. 
As tonturas constituiram a reação adversa mais frequente. A incidência das 
reações adversas com o Edarbi não foi afetada pelo sexo, idade ou raça. Lista 
tabelada de reações adversas: As reações adversas (doses de 40 e 80 
mg) classificadas por frequencia são: tonturas, diarreia e aumento da creatina 
fosfoquinase plasmática (frequentes (> 1/100, < 1/10)); hipotensão, náuseas, 
erupção cutânea e prurido, espasmos musculares, fadiga e edema periférico, 
aumento da creatina plasmática e aumento do ácido úrico plasmático (pouco 
frequentes (> 1/1000, < 1/100)); angioedemas (raras (> 1/10.000, < 1/1000)). 
As reações adversas foram notificadas para a dose de Edarbi 20 mg com uma 
frequencia semelhante às doses de 40 e 80 mg num estudo controlado por 
placebo. Notificação de suspeitas de reações adversas: A notifica-
ção 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 no-
tifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema nacio-
nal de notificação mencionado abaixo:  INFARMED, I.P. Direção de Gestão do 
Risco de Medicamentos,  Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 1749-004 
Lisboa, Tel: +351217987140 Fax: +351217987397; Sítio da internet: http://ex-
tranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage; E-mail: farmaco-
vigilancia@infarmed.pt. Data da revisão do texto: janeiro 2020. MSRM. 
Medicamento comparticipado escalão B. Para mais informações contactar o 
titular da autorização de introdução no mercado. Está disponível informação 
pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência Euro-
peia de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu.
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: ▼ Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. 
Isto irá permitir a rápida identificação de nova informação de segurança. Pe-
de-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de rea-
ções adversas. NOME DO MEDICAMENTO Edarclor 40 mg + 12.5 mg 
comprimidos revestidos por película. Edarclor 40 mg + 25 mg comprimidos 
revestidos por película. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATI-
VA Edarclor 40 mg + 12.5 mg comprimidos revestidos por película, e Edar-
clor 40 mg + 25 mg comprimidos revestidos por película. Cada comprimido 
contém 40 mg de azilsartan medoxomilo (sob a forma de potássio) e 12.5 mg 
ou 25mg de clorotalidona. FORMA FARMACÊUTICA Edarclor 40 mg + 
12.5 mg comprimidos revestidos por película: Comprimido revestido por pe-
lícula de cor vermelho pálido, redondo (aproximadamente 9.7 mm de diâme-
tro), biconvexo, com A/C 40/12.5 gravado numa das faces. Edarclor 40 mg + 
25 mg comprimidos revestidos por película: Comprimido revestido por pelí-
cula de cor vermelho claro, redondo (aproximadamente 9.7 mm de diâmetro), 
biconvexo, com A/C 40/25 gravado numa das faces. INDICAÇÕES TERA-
PÊUTICAS Tratamento da hipertensão em adultos. Edarclor é uma associa-
ção de dose fixa indicada em adultos cuja pressão arterial não é adequada-
mente controlada por monoterapia com azilsartan medoxomilo. POSOLO-
GIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO Posologia - Adultos: A dose inicial 
recomendada é de 40 mg + 12.5 mg uma vez por dia em doentes cuja pressão 
arterial não é adequadamente controlada com monoterapia anti-hipertensiva 
corrente como Edarbi 40 mg ou Edarbi 80 mg. Se necessário a dose pode ser 
aumentada para um máximo de 40 mg + 25 mg uma vez por dia. O efeito 
anti-hipertensor perto do máximo torna-se normalmente evidente ao fim de 
1-2 semanas, com os efeitos máximos atingidos às 4 semanas. Populações 
especiais: Idosos (idade igual ou superior a 65 anos): Não é necessário um 
ajuste inicial da dose nos doentes idosos; nos doentes muito idosos (≥75 
anos), o tratamento deve ser efetuado com precaução e recomenda-se uma 
monitorização médica apertada. Compromisso renal e Afeção hepática: A clo-
rotalidona, um dos componentes ativos do Edarclor, não deve ser usada em 
doentes com compromisso renal grave  , anúria e afeção hepática grave. Não 
há experiência da administração de Edarclor em doentes com transplante re-
nal recente. Não é necessário um ajuste da dose nos doentes com compro-
misso renal ligeiro ou moderado. É limitada a experiência de utilização em 
doentes com afeção hepática ligeira a moderada; no entanto não é necessário 
um ajuste inicial da dose de Edarclor em doentes com afeção hepática ligeira 
a moderada. Alterações menores do equilíbrio hidro eletrolítico devidas a diu-
réticos tiazídicos podem precipitar um coma hepático. Recomenda-se moni-
torização estreita. Depleção do volume intravascular: Edarclor deve ser inicia-
do sob supervisão médica estreita, apenas após ter sido alcançado um volu-
me correto. Uma resposta hipotensiva temporária devida a depleção de volu-
me não impede que os doentes continuem o tratamento, o qual pode normal-
mente ser continuado sem dificuldade uma vez estabilizados a pressão arterial 
e o estado do volume. Insuficiência cardíaca: Recomenda-se precaução em 
doentes hipertensos com insuficiência cardíaca congestiva dado que não exis-
te experiência de utilização nestes doentes. População de raça negra: Não é 
necessário um ajuste da dose na população de raça negra. População pediá-
trica: A segurança e eficácia em crianças e adolescentes dos 0 aos <18 anos 
de idade não foram ainda estabelecidas. Não existem dados disponíveis. 
Modo de administração: Via oral e pode ser tomado com ou sem alimentos. 
CONTRAINDICAÇÕES - Hipersensibilidade à substância ativa ou a qual-
quer um dos excipientes. - Gravidez. - Afeção hepática grave. - Compromisso 
renal grave (TFG <30 mL/min/1.73m2). - Anúria. - Hiponatremia refratária. - 
Hipercalcemia. - Hiperuricemia sintomática. - O uso concomitante de Edarclor 
com medicamentos contendo aliscireno é contraindicado em doentes com 
diabetes mellitus ou compromisso renal. EFEITOS INDESEJÁVEIS Lista 
tabelada de reações adversas As reações adversas baseadas nos dados agre-
gados de todos ensaios clínicos de fase 3 são apresentadas em baixo, de 

acordo com as classes de sistemas de órgãos e termos preferenciais. Estão 
classificadas por frequência, utilizando a seguinte convenção: muito frequen-
tes (≥ 1/10); frequentes (≥ 1/100, < 1/10); pouco frequentes (≥ 1/1,000, < 
1/100); raras (≥ 1/10,000, < 1/1,000); muito raras (< 1/10,000), incluindo 
notificações isoladas. Dentro de cada classe de frequência, as reações adver-
sas são apresentadas por ordem decrescente de gravidade. Doenças do me-
tabolismo e da nutrição – Reações adversas frequentes: Aumento do ácido 
úrico no sangue, hiperuricémia. Doenças do sistema nervoso – Reações ad-
versas frequentes: Tonturas, tonturas posturais. Vasculopatias – Reações ad-
versas frequentes: Hipotensão. Doenças gastrointestinais - Reações adversas 
frequentes: Diarreia, náuseas. Afeções musculosqueléticas e dos tecidos 
conjuntivos- Reações adversas frequentes:Espasmos musculares. Perturba-
ções gerais e alterações no local de administração - Reações adversas fre-
quentes: Fadiga. Exames complementares de diagnóstico - Reações adver-
sas:muito frequentes: Aumento da creatinina no sangue; Reações adversas 
frequentes: Aumento da ureia no sangue. Informação adicional sobre os 
componentes individuais: As reações adversas que se sabe ocorrerem com 
cada componente administrado isoladamente mas que não foram observadas 
nos estudos clínicos podem ocorrer durante o tratamento com Edarclor. Clo-
rotalidona: Adicionalmente às reações adversas listadas para o Edarclor, fo-
ram notificadas as seguintes reações adversas para a clorotalidona: Doenças 
do metabolismo e da nutrição - Reações adversas:muito frequentes: Aumento 
dos lípidos no sangue; Reações adversas frequentes: Hipomagnesemia. Car-
diopatias – Reações adversas frequentes: Hipotensão postural. Doenças gas-
trointestinais – Reações adversas frequentes: Perda de apetite, desconforto 
gastrointestinal menor. Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos – Rea-
ções adversas frequentes: Urticaria. Doenças dos órgãos genitais e da mama 
- Reações adversas frequentes: Impotência. Exames complementares de 
diagnóstico. Creatinina sérica: O tratamento com Edarclor resultou numa 
maior incidência de aumentos da creatinina sérica, comparativamente com o 
azilsartan medoxomilo e a clorotalidona. Estes aumentos foram temporários 
ou não progressivos e reversíveis, e associados com acentuadas reduções da 
pressão arterial. Ácido úrico: O Edarclor esteve associado a aumentos do 
ácido úrico sérico. Os aumentos de ácido úrico são dependentes da dose, 
aumentando com a dose de clorotalidona, embora tenham sido pouco fre-
quentes as notificações de gota nos grupos de tratamento, mesmo nos estu-
dos de longo prazo. Hemoglobina e hematócrito: O Edarclor esteve asso-
ciado com reduções ligeiras nos níveis de hemoglobina, hematócrito, e na 
contagem de células vermelhas, consistentes com os efeitos farmacológicos 
conhecidos dos inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Expe-
riência pós-comercialização - Foi notificada uma rara incidência de angioede-
ma associado ao uso de Edarclor. Não foram identificadas outras reações 
adversas nas notificações espontâneas pós-comercialização.  Notificação 
de suspeitas de reações adversas: A notificação de suspeitas de rea-
ções adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que 
permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medica-
mento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspei-
tas de reações adversas através do sistema de notificação mencionado abai-
xo: INFARMED, I.P. Direção de Gestão do Risco de Medicamentos, Parque da 
Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53, 1749-004 Lisboa; Tel: +351 21 798 73 73; Li-
nha do Medicamento: 800222444 (gratuita); Fax: +351 21 798 73 97; Sítio da 
internet: http://extranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage; 
E-mail: farmacovigilancia@infarmed.pt. DATA DA REVISÃO DO TEXTO  
janeiro 2018. Está disponível informação pormenorizada sobre este medica-
mento no sítio da internet da Agência Europeia de Medicamentos http://www.
ema.europa.eu. Para mais informações deverá contactar o representante do 
titular da autorização de introdução no mercado. MSRM. Medicamento com-
participado no escalão B.

NOME DO MEDICAMENTO: Edarbi 20 mg comprimidos. Edarbi 40 
mg comprimidos. Edarbi 80 mg comprimidos. COMPOSIÇÃO QUA-
LITATIVA E QUANTITATIVA: Cada comprimido contém 20 mg, 40mg 
ou 80 mg de azilsartan medoxomilo (sob a forma de potássio). FORMA 
FARMACÊUTICA: Comprimido branco a esbranquiçado redondo, com 6,0 
mm, 7,6 mm ou 9,6 mm de diâmetro; com “ASL” gravado numa das faces e 
“20”, “40” ou “80” gravado na outra face, para os comprimidos de 20 mg, 40 
mg ou 80 mg respetivamente. INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS: Edarbi 
é indicado para o tratamento da hipertensão essencial em adultos. POSO-
LOGIA E MODO DE ADMINISTRAÇÃO: Posologia: A dose inicial 
recomendada é de 40 mg uma vez ao dia. A dose pode ser aumentada até 
um máximo de 80 mg uma vez ao dia nos doentes cuja pressão arterial não é 
adequadamente controlada com a dose mais baixa. O efeito anti-hipertensor 
perto do máximo torna-se visível ao fim de 2 semanas, com os efeitos má-
ximos atingidos às 4 semanas. Se a pressão arterial não for adequadamente 
controlada com o Edarbi isoladamente, pode obter-se uma redução adicional 
da pressão arterial quando o Edarbi é administrado concomitantemente com 
outros medicamentos anti-hipertensores, incluindo diuréticos e bloqueado-
res dos canais do cálcio. CONTRAINDICAÇÕES: - Hipersensibilidade à 
substância ativa ou a qualquer um dos excipientes. - No segundo e terceiro 
trimestres da gravidez. - O uso concomitante de Edarbi com medicamentos 
contendo aliscireno é contraindicado em doentes com diabetes mellitus ou 
compromisso renal (TFG < 60 ml/min/1,73 m2). EFEITOS INDESEJÁ-
VEIS: Resumo do perfil de seguranca: Edarbi nas doses de 20, 40 
ou 80 mg foi avaliado em termos de segurança em estudos clinicos com 
doentes tratados durante até 56 semanas. Nestes estudos clinicos, as rea-
ções adversas associadas ao tratamento com o Edarbi foram, na sua maioria, 
ligeiras ou moderadas, com uma incidência global semelhante ao placebo. 
As tonturas constituiram a reação adversa mais frequente. A incidência das 
reações adversas com o Edarbi não foi afetada pelo sexo, idade ou raça. Lista 
tabelada de reações adversas: As reações adversas (doses de 40 e 80 
mg) classificadas por frequencia são: tonturas, diarreia e aumento da creatina 
fosfoquinase plasmática (frequentes (> 1/100, < 1/10)); hipotensão, náuseas, 
erupção cutânea e prurido, espasmos musculares, fadiga e edema periférico, 
aumento da creatina plasmática e aumento do ácido úrico plasmático (pouco 
frequentes (> 1/1000, < 1/100)); angioedemas (raras (> 1/10.000, < 1/1000)). 
As reações adversas foram notificadas para a dose de Edarbi 20 mg com uma 
frequencia semelhante às doses de 40 e 80 mg num estudo controlado por 
placebo. Notificação de suspeitas de reações adversas: A notifica-
ção 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 no-
tifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através do sistema nacio-
nal de notificação mencionado abaixo:  INFARMED, I.P. Direção de Gestão do 
Risco de Medicamentos,  Parque da Saúde de Lisboa, Av. Brasil 53 1749-004 
Lisboa, Tel: +351217987140 Fax: +351217987397; Sítio da internet: http://ex-
tranet.infarmed.pt/page.seram.frontoffice.seramhomepage; E-mail: farmaco-
vigilancia@infarmed.pt. Data da revisão do texto: janeiro 2020. MSRM. 
Medicamento comparticipado escalão B. Para mais informações contactar o 
titular da autorização de introdução no mercado. Está disponível informação 
pormenorizada sobre este medicamento no sítio da internet da Agência Euro-
peia de Medicamentos: http://www.ema.europa.eu.
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Realçando que a hipertensão pulmonar “não é 
uma doença, mas uma condição hemodinâmica asso-
ciada a várias doenças”, Rui Plácido adianta que, “de-
pendendo do tipo de patologia causadora da hiperten-
são pulmonar, esse é o fator primordial que define o 
risco e a gravidade da infeção pelo vírus SARS-CoV-2”.

Dado que muitos destes doentes têm condi-
ções raras, o profissional destaca que, “apesar de 
se prever que haja um maior risco, não existem 
ainda dados objetivos que confirmem que, quan-
do infetados, estes doentes apresentem um pior 
prognóstico do que a população em geral”.

Tatiana Guimarães, cardiologista: 
“Procuramos que o doente tenha 
consciência da sua doença 
e do seu estado”

Tatiana Guimarães começa por realçar “os be-
nefícios da estrutura hospitalar, que possibilita 
uma ponte de ligação entre o doente e as equi-
pas médica e de enfermagem”. Esta acessibilida-
de permite, através do telefone, “identificar a es-
tabilidade do doente e incentivá-lo a recorrer à 

consulta presencial perante algum sinal de gravi-
dade, a fim de ser reavaliado”, refere.

Adianta também que o facto de procurarem 
que “o doente tenha consciência da sua doença 
e do seu estado contribui para que o próprio sai-
ba identificar quando está perante algum sinal de 

descompensação ou de agravamento do cansa-
ço”. Sinalizando estes aspetos, é agendada uma 
consulta para “reavaliar o doente, ajustar a tera-
pêutica e requisitar os exames complementares 
de diagnóstico necessários”.

Na sua ótica, “a consulta de hipertensão pul-
monar não foi prejudicada de uma forma grave 
pela pandemia”, considerando que “todos os cui-
dados foram prestados”. E avalia que “nenhum 
doente terá sido prejudicado”. A criação da tele-
consulta foi, para Tatiana Guimarães, um aspeto 
fundamental para “manter em seguimento aque-
les doentes que tinham receio de se deslocar ao 
hospital, mas também os que sabemos estarem 
estáveis, evitando uma deslocação desnecessária”.

Privilegiando ao máximo a rotina que existia 
antes do surgimento desta pandemia, a profissio-
nal afirma que “as primeiras consultas, que con-
tinuaram a ser referenciadas, tanto por outras 
instituições hospitalares como pelas várias espe-
cialidades do CHULN, foram mantidas”. 

Tatiana Guimarães sublinha que, até novem-
bro, “não existiu qualquer primeira consulta que 
tivesse de ser adiada face à situação atual” e que 
“a resposta que habitualmente dávamos aos do-
entes manteve-se”.

(Continuação da pág. 17)

O receio dos doentes e dos seus familiares em di-
rigirem-se ao hospital é um desafio que a Uni-
dade de Tratamento Intensivo para Coronários 

- Arsénio Cordeiro (UTIC-AC) tem vindo a enfrentar e 
que se traduz em eventos cardíacos mais exacerbados. 
A escassez de enfermeiros é uma dificuldade acresci-
da, que tem sido ultrapassada com o esforço de todos.

Elemento integrante da UTIC-AC há já 44 anos, Ar-
mando Bordalo e Sá reconhece conhecer esta Unidade 
como a palma das suas mãos. “Foi uma vida inteira 
de dedicação a esta área, em que assisti às várias fases 
evolutivas”, refere. Constituída em 1969, esta Unida-
de foi pioneira a nível nacional no âmbito dos Cuida-
dos Intensivos e uma das primeiras criadas na Europa.

Inicialmente limitada a seis camas, esse número 
evoluiu, entretanto, para 19, divididas por três va-
lências diferentes – a Unidade de CI, com seis ca-
mas detentoras da possibilidade de ventilação as-
sistida, a Unidade de Cuidados Intermédios, com 

ARmANDO bORDALO E SÁ, COORDENADOR DA UNIDADE DE TRATAmENTO  
INTENSIVO PARA CORONÁRIOS - ARSéNIO CORDEIRO:

“aconteceu, durante uma semana, não ser internado
qualquer doente com um enfarte do miocárdio”

quatro camas, e a enfermaria, com outras nove.
Avaliando o impacto da pandemia de covid-19 

nesta Unidade, Armando Bordalo e Sá afirma que 
“ocorreu, desde logo, a tendência mundial de as pes-
soas evitarem recorrer aos hospitais”, destacando que 
“aconteceu, durante uma semana, não ser internado 
qualquer doente com um enfarte do miocárdio”. 

Este é um receio que o cardiologista teme que 
esteja a recrudescer nesta segunda vaga pandémi-
ca e que traz consequências já conhecidas: “São 
enfartes que não são tratados adequadamente e se 
tornam muito mais extensos, receando-se uma su-
bida da mortalidade, que advirá precisamente dos 
casos que não vieram a ser tratados.”

Se inicialmente a Unidade era restrita a doentes 
coronários, o especialista refere que, atualmente, é 
dirigida a doentes cardíacos, prestando assistência 
a “todas as situações agudas que careçam de vigi-
lância e de tratamento agudo intensivo de âmbito 
cardiovascular”. Entre as diversas situações, desta-
ca o recobro dos doentes que fazem procedimentos 
de implantação transcatéter de válvula aórtica e ou-
tros procedimentos de cardiologia de intervenção.

Ao mesmo tempo, a UTIC-AC tem vindo a rece-

ber muitos doentes da Cirurgia Vascular que vêm 
fazer a sua recuperação nesta Unidade após as in-
tervenções, o que tem contribuído para que se regis-
te lotação completa em termos de camas ocupadas.

Constituída por seis cardiologistas, dois in-
ternos, 24 enfermeiros, dois técnicos de 
Cardiopneumologia e 12 assistentes operacionais, 
a UTIC-AC presta cuidados a cerca de 600 doentes 
por ano. Apesar da pandemia, Armando Bordalo e 
Sá acredita que este número não deverá sofrer alte-
ração em 2020, dado que a diminuição da ativida-
de no mês de abril foi posteriormente recuperada.

Adélia Lopes é a enfermeira gestora da UTIC-AC e 
a sua principal preocupação prende-se não só com 
o facto de ter um reduzido número de enfermeiros 
mas também com a manutenção do nível de com-
petências em CI. 
Se no início do ano a equipa tinha um número equi-
librado de enfermeiros com competências em CI, 
parte destes saíram e deram lugar a novos elemen-
tos com menos experiência na área, o que “exigiu 
um grande investimento no processo de integração 
e desenvolvimento de competências específicas”, 
destaca. E sublinha: “Formar um enfermeiro nesta 
área demora o seu tempo.”

Além desta modificação, a enfermeira salienta 
ainda a mobilização de alguns elementos para as 
unidades de CI dedicadas aos doentes covid-19, 
tendo sido dispensadas duas pessoas na primei-
ra vaga. Adélia Lopes recorda esse período inicial 
como “um momento de instabilidade das equipas, 
por se ter a consciência de que a qualquer momen-
to alguém podia ter de sair para ingressar nessas 
unidades”. E desabafa: “Foi uma fase desgastante, 
de adaptação e de grande incógnita.”
Com esta nova vaga, apesar de compreender a ne-
cessidade de mobilização de alguns colegas da 
equipa, Adélia Lopes antevê que essa condicionan-
te venha “implicar um esforço acrescido de todos 
para se conseguir dar a melhor resposta”. No dia 
em que falou com a Just News, já sabia que estava 
confirmada a saída de um elemento para integrar a 
Unidade de CI para doentes covid-19 preparada no 
Serviço de Cirurgia Vascular, o que, frisava, “irá in-
terferir na dinâmica e na reorganização da equipa”. 
Dos primeiros meses de pandemia, a enfermeira 
sublinha ainda a necessidade de terem tido de se 
adaptar a todas as normas e regras de tratamento, 
no caso de se depararem com um doente internado 

suspeito de covid-19. Nesse contexto, “temos de 
agir como se fosse positivo para a SARS-CoV-2, até 
à confirmação do diagnóstico”, explica, o que exige 
“uma abordagem diferente em termos de equipa-
mentos de proteção individual a utilizar pelos vá-
rios profissionais, de circuitos e de resíduos”. 
Até à data, apenas tinham sido contabilizados dois 

casos suspeitos de covid-19, que não se vieram a 
confirmar.
Ao receberem parte dos doentes que estavam alo-
cados ao Serviço de Cirurgia Vascular, Adélia Lopes 
realça que os enfermeiros tiveram de “desenvolver 
novas competências para poderem dar resposta 
àqueles doentes”.
Também a suspensão das visitas dos familiares 
obrigou a um maior esforço da equipa de enferma-
gem. “O telefone passou a ser a nossa ferramenta, 
quer para dar todas as informações necessárias, 
quer para responder às constantes solicitações dos 
familiares”, adianta. 
Para os doentes que já estavam internados na Uni-
dade há mais tempo, a opção foi “possibilitar a re-
alização de videochamadas”. Além destas opções, 
a enfermeira estabeleceu também que “nas situa-
ções em que se verificasse que era premente a vi-
sita de um familiar, agilizava-se esse contacto pre-
sencial com um ou dois elementos da família”.
Apesar de todas as vicissitudes, a profissional realça 
que “existiram momentos melhores e outros piores, 
mas, com o esforço da equipa, temos conseguido 
ultrapassar as dificuldades e manter o equilíbrio”.

ADéLIA LOPES, ENFERmEIRA GESTORA DA UTIC-AC:

“Havia a consciência de que a qualquer 
momento alguém podia ter de sair 
para ingressar em unidades covid-19”

“Foi uma fase desgastante, 
de adaptação e de 
grande incógnita”, 
comenta Adélia Lopes.

tatiana Guimarães

armando Bordalo e sá
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Para fazer face ao período pandémico e, ao 
mesmo tempo, conseguir garantir a assis-
tência necessária aos doentes, a Consul-

ta Externa de Cardiologia do Hospital de Santa 
Maria passou apenas a funcionar presencialmen-
te no âmbito de primeiras consultas, enquanto 
os doentes em seguimento eram acompanhados 
através do telefone. A Consulta de Cardio-Onco-
logia foi a exceção.

A Consulta Externa de Cardiologia do 
CHULN-HSM foi uma das mais afetadas neste 
período pandémico e o período inicial foi aquele 
que mais preocupou Manuela Fiuza, a sua coor-
denadora desde 2016. “Inicialmente entrámos na 
reserva de contingência, em que as equipas iam 
alternando e os doentes começaram a deixar de 
aparecer”, recorda. A partir de maio, “com o pri-
meiro desconfinamento, surgiram aquelas nor-
mas muito rígidas, que ainda hoje praticamos, 
referentes ao distanciamento físico e ao uso de 
máscara”.

De forma a salvaguardar a segurança dos 
doentes, a coordenadora da Consulta Externa 
salienta que procurou antecipar os principais 
problemas que se colocariam nesse espaço e 
encontrar as soluções: “A nossa sala de espe-
ra, além de pequena, é partilhada por doentes 

das consultas de Cardiologia, de Pneumologia 
e de Oncologia, pelo que passámos a solicitar 
aos doentes que chegassem apenas à hora mar-
cada.”

Procurando fazer face à pandemia, “as pri-
meiras consultas foram retomadas de forma 
presencial, enquanto as de seguimento passa-
ram a ser realizadas apenas através de contac-
to telefónico, excetuando os casos urgentes, que 
careciam de observação”, identifica Manuela 
Fiuza. 

Atualmente, este método ainda se mantém, 
mas a especialista recorda-se bem da dificulda-
de inicial de acompanhar os doentes que esta-
vam em seguimento: “O medo de virem ao hos-
pital era tão grande que passaram todos a dizer 
que tinham médico de família, disponível a 
prescrever as receitas médicas, quando não era 
verdade.”

Quanto às primeiras consultas, Manuela 
Fiuza refere que, “em pouco tempo, conseguiu-
-se recuperar os doentes que estavam em lista 
de espera”, salientando que, “se em anos an-
teriores muitos acabavam por não comparecer 
nas consultas nos meses de verão, agosto regis-
tou uma taxa de presenças na ordem dos 90%”. 
Nos primeiros meses da pandemia, este valor 
situava-se apenas nos 70%, sendo que a partir 
de meados de setembro voltou a cair para os 
80%, com o surgimento da segunda vaga pan-
démica.

Consultas de Cardio-Oncologia mantive-
ram o funcionamento

Ao começar a receber doentes em seguimen-
to de forma presencial, Manuela Fiuza regista que 
“alguns que antes estavam bem descompensaram, 
ao deixar de ter acesso ao seu médico”. Em relação 
à Cardio-Oncologia, no entanto, todas as consul-
tas, quer primeiras, quer de seguimento, foram re-
alizadas de forma presencial, por se tratar de “do-
entes que descompensam com mais facilidade”.

Na Unidade de Eletrofisiologia e Pacing, as 
adaptações que tiveram de ser realizadas 
para fazer frente à pandemia de covid-19 

aconteceram em dois tempos. Primeiro, a ativi-
dade assistencial foi reduzida aos casos urgentes, 
enquanto num período posterior a opção foi esta-
belecer quais eram os doentes prioritários.

João de Sousa, coordenador da Unidade de Ele-
trofisiologia e Pacing, refere que a atuação peran-
te a pandemia foi dividida em duas fases distintas. 
“A primeira reação, durante os meses de março e 
abril, foi construir equipas em espelho e reduzir a 
atividade assistencial aos casos urgentes – princi-
palmente nas duas primeiras semanas existiu uma 
redução drástica da atividade, motivada também 
pela própria ausência de doentes”, recorda. 

Com uma afluência diária normal de três ou 
quatro casos que chegam através do SU, o car-
diologista sublinha que, naquela fase, não havia 
sequer doentes a registar.

Numa fase seguinte, em meados de abril, “a lógica 
foi estabelecer quais eram os doentes de seguimen-
to prioritários, com situações de maior risco”, afirma, 
explicando que a atividade dirigida aos eletivos esta-
va suspensa. Com um conjunto de restrições que não 
permitiam ainda uma atividade regular, João de Sou-
sa descreve que “os horários eram mais restritos e os 
doentes tinham de ser testados previamente”.

Só nos meses de verão é que a atividade foi 
normalizada em termos de horário, mantendo-se 
a realização dos testes de despiste da covid-19.

Apesar das restrições e do receio dos doentes 
em contraírem a infeção por SARS-CoV-2, o car-
diologista salienta que não se verificaram ausên-
cias de maior. “Os doentes sentem que esta é uma 

atividade life saving e nós procurámos transmitir 
que o ambiente era seguro”, diz. 

Por outro lado, os doentes selecionados eram 
somente aqueles a quem a prestação de cuidados 
era imprescindível, explica: “Os que tinham indi-
cação para implantação de cardioversor-desfibri-
lhador, por risco de morte súbita; para substitui-
ção de aparelhos que estavam a chegar ao fim de 
vida; ou para pacing, nos casos de maior risco de 
existirem eventos clínicos.”

Em tempos dividida em duas unidades inde-
pendentes, em 2000, João de Sousa assumiu a co-
ordenação da Unidade como um todo, dado o seu 
“domínio das duas áreas e o facto de serem apa-
rentadas”, elucida. A vertente de pacing, principal-

mente, regista uma importância nacional histórica, 
pelo facto de registar o maior número de implantes 
no país, com uma média de 1200 por ano. 

As razões são identificadas pelo responsável: “Por 
um lado, estamos integrados num hospital central, 
de grande dimensão, e, por outro, somos um centro 
de referência que recebe muitos doentes, tanto dos 
hospitais limítrofes como do resto do país.”

Nesse sentido, a Sala de Pacing é independente, 
mas a Sala de Eletrofisiologia está inserida no Labo-
ratório de Hemodinâmica, o que implica uma par-
tilha de enfermeiros e de assistentes operacionais. 

João de Sousa tem vindo a alertar para a neces-
sidade de também essa sala se tornar independen-
te. E apresenta os motivos: “No panorama nacio-
nal, somos dos centros com um maior volume de 
ablações e, olhando para os restantes hospitais cen-
trais universitários, todos têm um Laboratório de 
Eletrofisiologia independente. Além disso, temos 
uma lista de espera muito considerável, que apenas 
tem tido resposta porque o horário alargado que 
existe permite realizar muitas intervenções.”

Além da atividade realizada nas salas de Pa-
cing e de Eletrofisiologia, a Unidade gere ainda 
um setor de ambulatório, que integra as consul-
tas de seguimento aos doentes que têm dispositi-
vos implantados e as consultas de Arritmologia. 

Com o surgimento da pandemia, estas consultas 
de Arritmologia passaram a ser realizadas pelo tele-
fone. Para a concretização das consultas de dispo-
sitivos, foi privilegiada a monitorização à distância, 
uma vez que “um grande número de aparelhos im-
plantados pode ser seguido remotamente, através do 
transmissor que o doente tem em casa e que alerta o 
médico caso haja alguma inconformidade”, adianta. 

mANUELA FIUzA, COORDENADORA DA CONSULTA ExTERNA DE CARDIOLOGIA  
DO HOSPITAL DE SANTA mARIA:

JOÃO DE SOUSA, COORDENADOR DA UNIDADE DE ELETROFISIOLOGIA E PACING:

“retomámos as primeiras consultas de forma presencial,
realizando as de seguimento através de contacto telefónico”

“a primeira reação foi reduzir a atividade assistencial  
aos casos urgentes e depois identificar os prioritários”

Miguel Menezes, um dos cardiologistas que as-
seguram a Consulta de Cardio-Oncologia, confirma 
que “esta área foi especialmente protegida, por se-
rem doentes muito frágeis”. “As primeiras consultas 
continuaram a ser agendadas, sendo que a priorida-
de era definida pelo critério clínico de cada caso, en-
quanto as de seguimento eram precedidas de uma 
aferição telefónica para avaliar a necessidade de ob-
servar o doente presencialmente”, identifica.

A particularidade desta área, destaca, é “exigir 
intervalos relativamente curtos de seguimento e 

de exames complementares de diagnóstico, por 
vezes, mais do que uma vez por mês”, o que se 
traduziu na “dificuldade de selecionar esses do-
entes nesta fase pandémica”.

Com uma equipa de 40 especialistas e internos 
de formação específica a realizar a Consulta Exter-
na de Cardiologia nas suas diferentes vertentes, 
contam-se quatro gabinetes dedicados à consul-
ta, um alocado à ecocardiografia, outro à eletro-
cardiografia e ainda dois destinados preferencial-
mente à arritmologia e ao pacing.

“Em pouco tempo, 
conseguiu-se recuperar 
os doentes que estavam 
em lista de espera”, 
sublinha Manuela Fiuza.

João de sousa

manuela Fiuza

miguel menezes
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A redução do número de internamentos, 
procurando fazer uma seleção dos doen-
tes que necessitavam realmente de ser 

internados, foi uma das medidas adotadas no 
Internamento do Serviço de Cardiologia no Hos-
pital de Santa Maria, coordenado por Dulce Bri-
to, para fazer face à pandemia, tentando evitar, 
sempre que possível, a sobrelotação.

A opção por manter as consultas presenciais 
após a alta hospitalar e por continuar a gerir da 
melhor forma os doentes que necessitam de tera-
pêutica intravenosa em internamento contribuí-
ram para assegurar os cuidados assistenciais aos 
doentes, a par da telemonitorização.

Foram várias as mudanças que tiveram de ser 
implementadas, “em termos organizacionais, fun-
cionais e temporais, de forma a manter os cuida-
dos assistenciais necessários, protegendo, ao mes-
mo tempo, os doentes e os profissionais de saúde 
de eventuais contágios”, refere Dulce Brito.

Em termos de higiene, foram várias as medi-
das adotadas, como a “restrição do uso de roupas 
do exterior no ambiente hospitalar e vice-versa”, 
identifica a cardiologista, salientando que se trata 
de “uma rotina que demora apenas 10 minutos e se 
traduz numa prática mais correta”. Foram ainda in-
troduzidos pequenos hábitos fundamentais, como 
“descartar as luvas após cada utilização e recorrer 
constantemente ao uso de desinfetantes, quer se to-
que num corrimão ou num botão do elevador”.

De forma a existir sempre uma equipa prepa-
rada para dar resposta caso a outra adoecesse, foi 
feita uma divisão, que se traduziu num trabalho 
alternado em tempos diferentes. A redução do 
número de internamentos contribuiu para o fun-
cionamento deste sistema, que vigorou entre os 
meses de março e maio. A partir de junho, este 
método foi ultrapassado.

Os internamentos eletivos sofreram, assim, uma 
redução, dependendo da estratificação do risco. 
“Algum doente que tivesse programada uma inter-
venção para colocação de um dispositivo, mas fosse 
passível de aguardar algum tempo em ambulatório, 
não era internado”, elucida. Também os interna-
mentos de doentes sem caráter eminentemen-
te urgente, para estudar determinadas patologias, 
foram adiados neste período, privilegiando o seu 
seguimento em ambulatório sempre que exequível. 

À data desta reportagem, a meio de novembro, 
ainda se mantinham algumas restrições, mas, na óti-
ca de Dulce Brito, muitas destas condicionantes tra-

duziram-se num impacto positivo. “Todas as crises 
têm o seu lado menos mau e, no caso do internamen-
to, aprendemos a ser muito mais seletivos”, observa. 

E justifica: “Se o doente considera o hospital um 
último recurso, por não ser um ambiente saudável, 
com esta pandemia, nós aprendemos a ser muito 
mais específicos na seleção daquele que realmente 
necessita de ser internado e penso que jamais volta-
remos a atuar de outra forma. De facto, o hospital é 
o local onde se realizam procedimentos terapêuticos 
ou de diagnóstico não passíveis de se concretizarem 
noutro contexto, e é essa a sua função e mais-valia.” 

Apesar de o número de internamentos ter dimi-
nuído, Dulce Brito assegura que “a qualidade assis-
tencial manteve-se”. Com 21 camas disponíveis no 
dia em que a entrevista se realizou, apenas 16 esta-
vam ocupadas. E a sua previsão era que o ano 2020 
acabasse caracterizado pela “redução do número de 
internamentos face ao registado em cada um dos 
anos anteriores”, cerca de 1600 doentes.

Todos os casos admitidos através do Serviço 
de Urgência ou eletivamente apenas são hospitali-
zados no Serviço de Cardiologia após ser obtido o 
resultado negativo do teste à covid-19. Esta regra 
é, no entanto, ultrapassada caso se torne necessá-
rio realizar procedimentos urgentes ou emergen-
tes, “avançando-se para tal ainda sem o resultado, 
considerando o doente em causa positivo para a 
covid-19, até prova em contrário”, especifica a car-
diologista, assegurando que “são, portanto, toma-

das todas as precauções nesse sentido”.
As visitas aos doentes foram muito limitadas 

e até suspensas. No entanto, Dulce Brito avança 
que foram abertas raras exceções, nos casos em 
que tal era considerado fundamental para a pes-
soa. “Tivemos o caso de um doente com insufi-
ciência cardíaca grave e amiloidose cardíaca que 
estava com depressão grave por não ver a famí-
lia”, adianta. Nessa circunstância, “não nos cin-
gimos ao contacto visual através do meio digital, 
mas permitimos que a filha e a mulher viessem 
visitá-lo em dias desfasados e em sala isolada”. 

Com muitos doentes a participar em ensaios 
clínicos no Serviço de Cardiologia, envolvendo, 
por vezes, a necessidade de se realizarem diver-
sos procedimentos, como exames complementa-
res de diagnóstico e análises clínicas, estes “con-
tinuaram a ser seguidos por consulta telefónica 
ou a ser observados em locais próprios, mediante 
comprovativo de teste de covid-19 negativo com 
72 horas de antecedência”, explica Dulce Brito. 

“No entanto, por uma questão de segurança, 

necessariamente, muitos dos exames programa-
dos nestes estudos foram adiados dias ou mesmo 
algumas semanas”, acrescenta.

As reuniões de equipa e do Serviço passaram 
muito rapidamente a ser realizadas num molde 
virtual. Em termos de formação, durante deter-
minado período, muitos internos que estavam a 
estagiar connosco regressaram aos seus hospitais 
de origem, de acordo com as normas estipuladas. 

Também o ensino prático foi modificado para 
um modelo virtual, com apresentação e discussão de 
casos clínicos. Na enfermaria, o número de alunos 
em presença sofreu uma forte redução, aplicando-
-se um sistema de rotação em que dois mantinham 
contacto com os doentes, sempre acompanhados 
pelo seu assistente, enquanto outros dois consul-
tavam os processos clínicos eletrónicos. Seguia-se 
uma discussão conjunta em sala própria.

“Todos tivemos que fazer as adaptações conside-
radas mais adequadas”, comenta Dulce Brito, subli-
nhando que “a Medicina é um curso e uma profis-
são com características e exigências muito próprias”.

DULCE bRITO, COORDENADORA DO INTERNAmENTO DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA NO HOSPITAL DE SANTA mARIA:

“Com esta pandemia, aprendemos a ser muito mais específicos na seleção daquele que realmente necessita de ser internado”

Com um programa de seguimento dos doentes 
com insuficiência cardíaca estruturado, que im-
plica diversas consultas presenciais ao longo do 
ano, o cardiologista João Agostinho reconhece 
principalmente a importância da consulta após 
a alta hospitalar. Nela se procura “adaptar as 
doses de medicação, esclarecer eventuais dú-
vidas e corrigir problemas psicossociais que o 
doente possa ter identificado quando regressou 
a casa após o internamento”. 
“Esta consulta resulta na diminuição de inter-
namentos precoces, algo que se pretende ainda 
mais nesta fase”, destaca. No entanto, “a limi-
tação das consultas presenciais e o maior dis-
tanciamento social provocaram uma dificuldade 
acrescida em manter esse seguimento”, identifi-
ca, salientando que, apesar destas condicionan-
tes, “não abdicámos da realização desta consulta 
em modo presencial”. A opção foi realizá-la pre-
ferencialmente no Hospital de Dia de IC, no HPV.
A principal diferença face ao período anterior à 
pandemia prende-se com um maior atraso nas 

consultas. “Se antes era possível realizar as consul-
tas entre o 7.º e o 10.º dia, neste contexto, o prazo 
alargou-se a duas semanas, para conseguirmos ab-
sorver todos os doentes”, esclarece João Agostinho.
Também a gestão dos doentes com IC avançada que 
fazem inodilatador de forma intermitente, em inter-
namento, sofreu alterações. “Conseguimos garantir 

as vagas de forma a manter a administração dos fár-
macos em internamento, no entanto, tivemos que 
nos adaptar, dado que o planeamento que antes era 
feito no dia anterior teve que passar a ser realizado 
com uma semana de antecedência, para assegurar a 
existência da vaga e permitir que o doente possa fa-
zer o teste à covid-19 no devido período”, esclarece.
“Mantivemos o programa de administração inter-
mitente de inodilatador em internamento e fomos, 
inclusivamente, incluindo alguns doentes mais 
graves que estavam a surgir”, identifica. Estes do-
entes em estado mais grave, que se apresentavam 
de novo ou que haviam progredido, começaram 
a surgir entre o final de abril e o início de maio. 
“Tivemos um aumento de doentes com IC aguda 
nessa fase, alguns em choque cardiogénico, o que 
implica outro tipo de fármacos mais agressivos, a 
realizar em UCI”, indica João Agostinho.
Esta realidade pode ter sido consequência de uma 
“maior dificuldade dos clínicos em otimizar a tera-
pêutica dos doentes, isto é, aumentar as doses para 
as doses alvo recomendadas, não só porque existiu 

um menor acesso à consulta presencial como tam-
bém à colheita de sangue para avaliação laboratorial”. 
O prolongamento deste processo leva a um ineren-
te “atraso na obtenção do efeito benéfico máximo 
dos fármacos e, em última análise, à referenciação 
para implantação de dispositivos cardíacos que 
vão melhorar o prognóstico do doente e reduzir a 
incidência de morte súbita cardíaca”, observa.
Com 31 doentes em programa ativo, a telemonitori-
zação foi, na ótica de João Agostinho, “uma das ar-
mas para manter o acompanhamento dos doentes”. 
“A pedra basilar e o racional para a utilizarmos”, ex-
plica, “relaciona-se com o facto de esta técnica pos-
sibilitar identificar várias alterações em sinais clíni-
cos do doente ainda antes do desenvolvimento de 
sintomas, permitindo que consigamos atuar nessa 
fase, evitando o internamento, ou, pelo menos, en-
curtando-o, melhorando também a resposta à tera-
pêutica, com recurso a fármacos menos agressivos”. 
Este sistema, remata, “foi também muito importante 
na otimização terapêutica dos doentes, uma vez que 
permitiu fazê-la à distância com mais segurança”.

JOÃO AGOSTINHO, CARDIOLOGISTA:

“mantivemos o programa de administração intermitente de inodilatador em internamento”

Dulce Brito

João agostinho
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JOÃO AGOSTINHO, CARDIOLOGISTA DA EqUIPA DO HOSPITAL DE DIA  
DE INSUFICIêNCIA CARDíACA:

“temos procurado gerir os fluxos de doentes
com um maior espaçamento entre consultas”

Ao longo de 2020, no Hospital de Dia de 
Insuficiência Cardíaca, a funcionar no 
Hospital Pulido Valente, ao mesmo tem-

po que se procurava avaliar a necessidade assis-
tencial presencial de cada doente, apostava-se 
também na realização de consultas domiciliárias. 

Com a capacidade de proporcionar um segui-
mento mais próximo do doente, de forma a oti-
mizar o seu tratamento e a evitar internamentos, 
estas características do Hospital de Dia de IC “ga-
nharam ainda mais importância nesta fase pan-
démica”, sublinha um dos elementos da equipa, o 
cardiologista João Agostinho. 

No entanto, entende que há um paradoxo, na 
medida em que “procuramos evitar que o doente 
recorra ao Serviço de Urgência, privilegiando es-
tas valências ambulatórias, mas ao mesmo tem-
po tivemos que reduzir a atividade, pelo menos 
numa fase inicial, para nos readaptarmos e con-
seguirmos encontrar um equilíbrio”.

Recuando aos meses de março e abril, João 
Agostinho refere que a atividade presencial foi 
praticamente suspensa, à exceção dos doentes que 
requeriam terapêutica no Hospital de Dia. Nesses 
dois meses, foi privilegiado o contacto telefónico. 
Uma vez recuperada a situação anterior, “temos 

procurado gerir os fluxos de doentes, através de 
um maior espaçamento temporal entre as consul-
tas e da limitação da presença dos acompanhantes 
apenas aos momentos finais das consultas”.

Esta readaptação “mais logística”, na sua óti-
ca, foi “fundamental para o aumento do número 
de consultas físicas, uma vez que há um leque de 
situações que, não sendo urgentes, carecem de 
um acompanhamento presencial”.

Para a boa gestão das mesmas, foi possível 
contar igualmente com o contributo dos próprios 

(Continua na pág. 26)

Fátima Salazar destaca que, “ao mesmo tem-
po que o número de consultas presenciais di-
minuiu, as visitas domiciliárias aumentaram”. 
A especialista em Enfermagem de Reabilita-
ção salienta que “o doente nunca foi deixado 
sozinho”, explicando que, “perante qualquer 
dúvida que demonstrasse através do telefone, 
nós deslocávamo-nos ao seu domicílio para fa-
zer a avaliação”. 
Através do contacto telefónico, a enfermeira re-
conhece que “o doente não se sentia desam-
parado”. “Muitas vezes, telefonávamos só para 
perguntar se estava tudo bem, se precisavam 
de alguma coisa, como receitas médicas, e re-
forçávamos a importância de reconhecerem 
precocemente os sinais e sintomas de agrava-
mento da IC”, identifica. E observa: “Conhecen-
do os doentes, nós conseguimos saber aquilo 
que eles precisam ou não precisam.”
As visitas domiciliárias foram privilegiadas jun-
to dos doentes que tinham um maior risco de 
internamento, bem como daqueles que neces-
sitavam de medicação endovenosa de forma 
continuada. Com um conjunto de cinco enfer-
meiras que integram esta visita, Fátima Sala-
zar, que também se inclui nesse grupo, refere 
que “todos os dias havia visitas domiciliárias”.

Além daqueles dois tipos de doente, a en-
fermeira destaca que este apoio também foi 
prestado aos que não tinham um apoio fa-
miliar ajustado às suas necessidades. Expli-
cando que a visita domiciliária acompanha 
a vinda do doente ao hospital, a profissional 

adianta que enquanto alguns doentes só rece-
bem essa visita três vezes por ano, outros ne-
cessitam de um apoio regular. 
“Temos vários casos de doentes que, se não 
receberem a nossa visita mensal para prepa-

rarmos a caixa de medicação, não têm mais 
ninguém que o possa fazer”, afirma. “E come-
çando a falhar a medicação, os doentes des-
compensam e são internados”, sublinha.
Se muitas vezes, em ambiente hospitalar, a en-
fermeira se depara com situações de descom-
pensação que não consegue justificar, salienta 
que, “conhecendo o ambiente onde o doente 
vive, facilmente se identifica qual o motivo que 
está a originar o problema, através da nossa 
observação ou daquilo que o doente nos confi-
dencia, conseguimos compreender muitas si-
tuações”, refere. 
“Acontece percebermos que o doente está a fa-
zer o mesmo medicamento duas vezes ou que 
estamos perante alguém que não tem, sequer, 
dinheiro suficiente para se alimentar e, por isso, 
não consegue comprar a medicação”, explica 
Fátima Salazar. Neste caso, a equipa procura 
encontrar apoios externos para a medicação.
A profissional realça que a confiança entre os 
doentes e a equipa é tão forte que já aconte-
ceu, por várias vezes, os doentes entrarem em 
contacto alguns dias depois de uma consul-
ta, comunicando que estão infetados. “Eles fi-
cam visivelmente preocupados connosco”, ob-
serva.

FÁTImA SALAzAR, ESPECIALISTA Em ENFERmAGEm DE REAbILITAÇÃO:

“O doente nunca foi deixado sozinho...”

Serviço de  

CardioLogia
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As moléculas das duas substâncias da combinação fixa Carzap AM – o Candesartan e a Amlodipina - têm sido bastante estudadas e apresentam a evidência científica1 de 
serem uma opção na redução dos acidentes cardio-cerebrovasculares, o que resulta em menores índices de mortalidade. 

E porque a hipertensão é uma doença progressiva Carzap AM tem três dosagens crescentes - alinhadas com as recentes guidelines internacionais para o tratamento da 
hipertensão - o que lhe permite ser uma opção seja qual for o caso de hipertensão

Carzap AM Candesartan cilexetil + amlodipina
Em caso de hipertensão, considere esta combinação 

NOME DO MEDICAMENTO: Carzap AM 5 mg+ 8 mg, 16 mg+ 5 mg e 10 mg+ 16 mg comprimidos. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA: Carzap AM 8 mg + 5 mg: cada comprimido contém 8 mg de candesartan cilexetil e 5 mg de amlodipina (como amlodipina besilato). Carzap AM 16 mg + 5 mg Cada comprimido 
contém 16 mg de candesartan cilexetil e 5 mg de amlodipina (como amlodipina besilato). Carzap AM 16 mg + 10 mg: cada comprimido contém 16 mg de candesartan cilexetil e 10 mg de amlodipina (como amlodipina besilato). Excipientes com efeito conhecido: 60,9 mg, 81,40 mg e 121,9 mg de lactose mono-hidratada (Carzap 
AM 5 mg+ 8 mg, 16 mg+ 5 mg e 10 mg+ 16 mg respetivamente). Lista completa de excipientes, ver secção 6.1 do RCM completo. FORMA FARMACÊUTICA: Comprimido. Carzap AM 8 mg + 5 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 16 mg + 5 mg: Comprimidos brancos a beije claro, redondos em bicamada, com gravação de “16” de um lado e, “5” do outro. O diâmetro do comprimido é 8 ± 0,3 mm. Carzap AM 16 mg + 10 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. INFORMAÇÕES CLÍNICAS: 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. 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 16 mg de candesartan cilexetil e 5 mg de amlodipina é dada como 1 comprimido de Carzap Am 16 mg + 5 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. 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. Os comprimidos podem ser tomados com ou sem 
alimentos. 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). Efeitos indesejáveis: As reações adversas previamente notificadas com um dos componentes individuais (amlodipina ou candesartan) podem ser potenciais efeitos indesejáveis com Carzap AM. Amlodipina: As reações adversas mais frequentemente notificadas durante o tratamento são sonolência, tonturas, cefaleias, 
palpitações, rubor, dor abdominal, náuseas, edema do tornozelo, edema e fadiga. Frequentes: Perturbações da visão (incluindo diplopia); Dispneia; Dispepsia, alteração da rotina intestinal (incluindo diarreia e obstipação); Cãibras musculares; Astenia. Pouco frequentes: Depressão, alterações do humor (incluindo ansiedade), 
insónia; Tremor, disgeusia, síncope, hipoestesia, parestesia; Zumbidos; Arritmia (incluindo bradicardia, taquicardia ventricular e fibrilhação auricular); Hipotensão; Tosse, rinite; Vómitos, boca seca; Alopécia, púrpura, alteração da cor da pele, hiperidrose, prurido, erupção cutânea, exantema, urticária; Artralgia, mialgia, lombalgia; 
Perturbações da micção, noctúria, aumento da frequência urinária; Impotência, ginecomastia; Dor no peito, dor, mal-estar; Diminuição ou aumento de peso. Raros: Confusão. Muito raros: Leucopenia, trombocitopenia; Reações alérgicas; Hiperglicemia; Hipertonia, neuropatia periférica; Enfarte do miocárdio; Vasculite, Pancreatite, 
gastrite, hiperplasia gengival; Hepatite, icterícia, elevação das enzimas hepáticas (maioritariamente consistente com colestase); Angioedema, eritema multiforme, dermatite exfoliativa, síndrome de Stevens- Johnson, edema de Quincke, fotossensibilidade. Desconhecido. Distúrbios extrapiramidai; Necrólise epidérmica tóxica. 
Candesartan: As reações adversas notificadas com mais frequência foram tonturas/vertigens, cefaleias e infeção respiratória. FMuito raros: Leucopenia, neutropenia e agranulocitose; Hipercaliemia, hiponatremia; Náusea; Tosse; Aumento das enzimas hepáticas, alteração da função hepática ou hepatite; Angioedema, erupção 
cutânea, urticária, prurido; Lombalgia, artralgia, mialgia; Compromisso renal, incluindo insuficiência renal em doentes susceptíveis. Desconhecido: Diarreia. Notificação de suspeitas de reações adversas: A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, poderá fazê-lo 
diretamente ao INFARMED, I.P.: http://www.infarmed.pt/web/infarmed/submissaoram. DATA DE REVISÃO DO TEXTO: Carzap AM 8 mg+ 5 mg e 16 mg+ 10 mg: março 2017, Carzap AM 16 mg+ 5 mg: outubro 2019. Medicamento Sujeito a Receita Médica. Regime de comparticipação: Escalão B - 69%. Para mais 
informações deverá contactar o Titular da Autorização de Introdução no Mercado ou consultar o RCM completo do medicamento.
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doentes, que contactavam a equipa sempre que 
sentiam ou identificavam sintomas ou sinais pre-
ocupantes. Através dessa comunicação, “era pos-
sível prever se se estaria, eventualmente, perante 
um caso em que era preciso prescrever terapêuti-
ca, procedendo-se então ao agendamento de uma 
vinda ao Hospital de Dia”.

A Just News verificou que, a meio de novem-
bro, estava a ser possível realizar uma ativida-
de predominantemente presencial, ressalvando, 
ainda assim, que “a partir do momento em que os 

doentes começam a receber visitas domiciliárias, 
há a tendência para este tipo de apoio se manter”.

Se antes do surgimento desta pandemia se 
contabilizavam cerca de 20 consultas domiciliá-
rias mensais, em abril esse número simplesmen-

te duplicou, sofrendo, mais tarde, uma redução 
para cerca de 30 consultas. 

O número de primeiras consultas tem vindo 
a aumentar, fruto da “maior atenção que temos 
dado a esta patologia e ao reconhecimento da im-
portância de manter o seguimento aos doentes 
após a alta hospitalar”. Estes são, destaca João 
Agostinho, “aqueles que consideramos mais prio-
ritários, pelo maior benefício prognóstico e pela 
qualidade de vida que retiram deste tipo de acom-
panhamento, dada a necessidade de nova medica-
ção e de adaptação do estilo de vida, por exemplo, 
no que respeita à dieta e ao consumo de líquidos”.

Muitos deles são referenciados internamen-
te a partir da Cardiologia e da Medicina Interna, 
sendo que, muitas vezes, “na primeira consulta, 
há necessidade de acertar a terapêutica, ou até de 
considerar a medicação endovenosa”.

Ao estarem enquadrados maioritariamente 
numa faixa etária mais avançada, estes doentes 
“são de alto risco”, lembra João Agostinho, enalte-
cendo que “a mais pequena infeção provoca a des-
compensação, alterando todo o sistema hemodi-
nâmico”. 

Nuno Lousada, coordenador do Hospital 
de Dia de IC: “Os doentes passaram 
a aceitar melhor a visita domiciliária”

Nuno Lousada começa por realçar que o sur-
gimento da pandemia de covid-19 levou os doen-
tes a aceitar com mais facilidade a realização de 
consultas domiciliárias. “Muitas vezes, os doen-
tes tinham vergonha de abrir a porta das suas ca-
sas, mostrando-se apreensivos e relutantes rela-
tivamente à visita”, identifica, referindo que “esta 
fase fez com que colocassem de lado todos os en-
traves, aceitando melhor a situação”.

Dirigida a quem necessita de um controlo 
mais acentuado, a visita domiciliária é agendada 
sempre com o doente e o seu familiar, sendo es-
tes informados do propósito da mesma. 

Este apoio mais próximo é, na ótica de Nuno Lou-
sada, extremamente importante para os doentes, 
que, muitas vezes, “tomam mais de 10 comprimidos 
por dia e ao fim de algum tempo descompensam por-
que entram em depressão ou num cansaço extremo 
que os leva a abandonar o regime terapêutico”. 

Apesar de serem considerados doentes de ris-
co relativamente à covid-19, com uma probabili-
dade de virem a desenvolver manifestações mais 
graves da doença, o especialista realça que “há 
um conjunto de estudos retrospetivos que iden-
tificaram que os medicamentos usados no trata-
mento dos doentes com IC reduzem a mortalida-
de por covid-19 em cerca de 30%”.

da Universidade de Lisboa (CRECUL) e 27 nas 
fases 1 e 2, neste caso, no Hospital Pulido Valen-
te, “todos foram contactados telefonicamente, de 
forma a procedermos a uma avaliação cardioló-
gica sumária e, assim, identificarmos qual seria o 
risco de fazerem o exercício em casa”. Após estas 
avaliações, foram construídos diversos materiais 
educativos, ao mesmo tempo que se estruturava 
um programa de exercício.

Iniciado em abril, “o programa foi construído 
de forma a que as pessoas se sentissem apoiadas”, 
destaca Ana Abreu, salientando a contribuição 
da “equipa de enfermagem, responsável por ava-
liar regularmente os doentes, encaminhando-os, 
se necessário, para a Consulta de Cardiologia do 
Programa”. “Contámos ainda com o apoio de uma 
psicóloga, através da disponibilização de consul-
tas telefónicas e de materiais educativos para ges-
tão do stress contra a depressão, de uma psiquia-
tra e ainda de uma nutricionista”, descreve.

Ao longo dos meses, foram realizados vários 
encontros virtuais dirigidos aos doentes, nome-
adamente um sobre nutrição, “com o objetivo de 
discutir mitos e factos relativamente ao jejum, ao 
emagrecimento rápido, às dietas e a alimentos 
como o chocolate ou o café”. Foram ainda reali-
zadas várias sessões de ioga e de meditação. Uma 
vez por semana, era partilhada uma sessão de 
exercício, uma sessão educativa, um conselho de 
alimentação e ainda uma receita saudável.

Ana Abreu destaca também a iniciativa “Con-
versas do Coração”, em que um psiquiatra, um car-
diologista e um fisiologista do exercício modera-
vam uma conversa em que eram discutidos tópicos 
levantados pelos doentes: “No fundo, tratava-se de 
um diálogo em grupo entre várias pessoas que par-
tilham o mesmo problema de base e a condição de 
estarem confinadas, moderado por especialistas.”

Por outro lado, refere, “era muito importante 
preservar a atividade física, num contexto em que 
os doentes estavam confinados, sentindo-se mais 
cansados, com menos força e com mais apetite”.

Em meados de novembro, Ana Abreu adian-
tava à Just News que os doentes de fase 3, carac-
terizados por serem muito estáveis, que já estão 
integrados no Programa há bastante tempo, num 
regime de manutenção, estavam a frequentá-lo 
de forma presencial desde setembro, com as alte-
rações necessárias. “Criámos grupos mais peque-
nos, para evitar os aglomerados, e são tomados 
todos os cuidados”, enaltece.

Mais tarde, no início de outubro, com a recu-
peração das consultas presenciais, foi retomado 
o circuito normal do doente, com as devidas pre-
cauções. “Hoje, as provas de esforço são realiza-
das de uma forma mais espaçada e os fisiatras 
e fisioterapeutas fazem o ensino presencial dos 

exercícios aos doentes de maneira individualiza-
da e mais curta”, descreve a especialista. 

Se normalmente os programas de fase 2 te-
riam uma duração de entre dois a três meses, 
no contexto atual, “estes programas presenciais 
de fase 2 foram encurtados idealmente para um 

mês, para alargar a resposta a mais doentes”. E 
mais: “Se o doente estiver estável, é transferido 
para a fase 3 e pode participar no programa atra-
vés do CRECUL ou do REC-Casa”, explica. 

Uma vez por semana, os doentes dirigem-se 
ao hospital, a fim de, por um lado, “se sentirem 
mais motivados e também para que a equipa pos-
sa identificar se os exercícios estão a ser realizados 
corretamente”. Nesse contexto, “é, simultanea-
mente, feito o controlo de fatores de risco, regista-
do o peso, a frequência cardíaca e a pressão arte-
rial do doente e identificados eventuais sintomas”.

Após ter existido uma fase, entre março e 
maio, em que “não havia sequer pedidos de con-
sultas”, Ana Abreu realça que, atualmente, se 

tem confrontado com “doentes mais descompen-
sados, nervosos e deprimidos, que não controla-
ram o peso, nem realizaram análises regulares”. 

Se é certo que o trabalho por si desenvolvido 
se cingia particularmente, antes do período pan-
démico, à avaliação e orientação do doente para a 

reabilitação cardiovascular, a cardiologista admi-
te estar hoje a “identificar problemas cardíacos e 
outros que ficaram pendentes por ocasião do sur-
gimento da pandemia de covid-19”. E prossegue: 
“Atualmente, conseguimos ajudar os doentes em 
termos de uma orientação global e na vertente 
restrita da recuperação cardiovascular.”

“Construímos um Programa com os recursos 
que tínhamos, mas acabou por funcionar muito 
bem”, sublinha. Para o futuro, Ana Abreu diz am-
bicionar que seja desenvolvida uma plataforma 
digital própria para a melhoria e o alargamento 
deste projeto.

Rita Pinto, fisiologista do exercício: 
“Apresentámos uma resposta rápida 
aos doentes, para que não fossem 
confrontados com os efeitos nefastos 
da inatividade física”

Rita Pinto foi uma das impulsionadoras do 
programa REC-Casa. Responsável não só pelas 
sessões de exercício físico, como também pela co-
ordenação das avaliações e das sessões de ensino, 
esclarece que foram realizados dois tipos de ses-
sões de exercício físico – em direto e em diferido.

(Continua na pág. 28)

(Continuação da pág. 24)

ANA AbREU, COORDENADORA DO PROGRAmA DE REAbILITAÇÃO CARDIOVASCULAR:

“o programa reC-Casa foi construído de forma
a que as pessoas se sentissem apoiadas”

Para responder à pandemia, o Programa de 
Reabilitação Cardiovascular alterou os seus 
moldes para um formato essencialmente 

digital, denominado de REC-Casa (Reabilitação 
Cardíaca em Casa). Com sessões de exercício fí-
sico, nutrição, controlo de fatores de risco, ioga e 
meditação, o objetivo era que a reabilitação car-
diovascular dos doentes não fosse condicionada.

Perante o surgimento da pandemia de co-
vid-19, que obrigou à suspensão do Programa de 
Reabilitação Cardiovascular, muitos foram os do-
entes que “começaram a contactar a equipa, no 
sentido de perceberem que atuação deveriam ter”, 
recorda Ana Abreu, coordenadora do Programa.

Baseando-se em modelos de reabilitação do-
miciliária já existentes em vários países, como 

Inglaterra, a cardiologista decidiu desenvolver 
um programa diferente, denominado REC-Casa, 
dirigido àqueles doentes que já estavam em se-
guimento, de forma a poder oferecer-lhes a pos-
sibilidade de continuarem a realizar o exercício e 
restante programa nas suas casas.

Com 80 doentes a frequentar a fase 3 do pro-
grama no Centro de Reabilitação Cardiovascular 

Ana Abreu admite estar 
a “identificar problemas 
cardíacos e outros que 
ficaram pendentes por 
ocasião do surgimento da 
pandemia de covid-19”.

ana abreu e rita pinto

reagir à covid-19 no  

CH Universitário Lisboa norte
Serviço de  

CardioLogia

elementos da equipa do Hospital de Dia de insuficiência Cardíaca: ana Francês, Joana Figueira, pedro silva, 
rafael santos, João agostinho, Fátima salazar e nuno Lousada
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Assente em três pilares, a Unidade de Téc-
nicas de Cardiologia do Serviço de Cardio-
logia do CHULN viu a sua atividade as-

sistencial ser condicionada, assim como o ensino 
pré e pós-graduado e a investigação. O reforço da 
pontualidade e da capacidade de trabalho nos me-
ses de verão foram algumas das armas usadas pela 
equipa para recuperar os atrasos. Os doentes em 
regime de ambulatório foram os mais afetados.

Prestando suporte, em termos de recursos 
humanos e materiais, à execução de técnicas de 
Cardiologia em todo o hospital, sobretudo de 
ecocardiografia, além do próprio espaço físico 
que detém no piso 1, o surgimento da pandemia 
de covid-19 veio, obviamente, condicionar a pres-
tação da atividade assistencial.

“Houve um período inicial de suspensão da 
atividade, mas rapidamente surgiram guidelines 
internacionais, que adaptámos, procurando esta-
belecer critérios para retomar a atividade”, refe-
re Ana G. Almeida, coordenadora da Unidade de 
Técnicas de Cardiologia.

Entre as várias alterações, de registar a cria-
ção de equipas em espelho, a admissão dos do-
entes apenas 15 minutos antes dos exames, a mi-
nimização da sua presença na sala de espera e a 
exigência de pontualidade, aspeto este que, para 

a especialista, “é a pedra de toque da Unidade” e 
que, com a pandemia, “foi ainda mais reforçado”.

Existiu também a necessidade de reduzir o nú-
mero de exames, privilegiando a área de interna-
mento: “Desmarcámos muitos doentes em regi-
me de ambulatório para dar prioridade absoluta 

a quem estava internado.” Os meses de verão, no 
entanto, foram cruciais para recuperar a lista de 
espera, afirmando a cardiologista que “todos os 
que haviam visto o seu exame ser adiado foram já 
estudados”.

Ana G. Almeida destaca que para esta seleção 
também contribuiu o facto de “os clínicos se te-
rem consciencializado de que naquela fase só se 
deviam cingir ao essencial, o que permitiu otimi-
zar os pedidos de exames”. 

Em relação aos doentes internados com co-
vid-19, a equipa decidiu que o melhor seria ir ao 
seu encontro, recorrendo aos aparelhos para eco-
cardiografia que, entretanto, foram dispostos em 
todos os espaços covid-19 e, se necessário, levando 
outros aparelhos.

Na altura em que falou com a Just News, no prin-
cípio de novembro, a especialista afirmava que não 
existia lista de espera relativamente a doentes inter-
nados. Os de ambulatório, que entretanto ganharam 
receio de se dirigir ao hospital, voltavam a ser agen-
dados, no seguimento dos pedidos de consultas. 

“Temos muitas pessoas que, apesar de confir-
marem telefonicamente a sua presença na véspe-
ra do exame, depois não aparecem, o que nos tem 
preocupado”, realça. Quanto à organização das 
equipas em espelho, a cardiologista referia ainda 

ANA G. ALmEIDA, COORDENADORA DA UNIDADE DE TéCNICAS DE CARDIOLOGIA:

“Demos prioridade absoluta ao doente internado
e procurámos otimizar os pedidos de exames”

não terem voltado a avançar para esse sistema, 
procurando sim “minimizar a presença dos pro-
fissionais, com o estabelecimento de um número 
limite em cada sala de trabalho”. 

Esta fase pandémica ficou também caracteriza-
da pelas limitações na formação dos internos. “Para 
além dos internos de Cardiologia, relativamente 
aos quais recebemos, atualmente, no máximo um 
ou dois, tínhamos também um programa intenso 
de treino dirigido a internistas e intensivistas, que 
atualmente se reduziu a um elemento por cada tri-

mestre, quando antes eram dois ou três”, adianta a 
especialista. E sublinha que esta Unidade é muito 
procurada para a realização de estágios, inclusiva-
mente por internos dos outros centros hospitalares 
de Lisboa. O ensino pré-graduado na FMUL foi ou-
tra vertente minimizada ao máximo.

A nível de investigação, a nossa interlocuto-
ra destaca que todos os projetos que envolvam a 
presença de elementos externos estão dificulta-
dos. No entanto, procuram continuar a desenvol-
ver projetos internos, nacionais e internacionais, 

“de uma forma mais organizada, com aqueles 
que se encontram a trabalhar na Unidade”.

Com quatro salas de ecocardiografia, uma para 
realização de provas de esforço e ainda várias outras 
de ligação e de leitura de exames, de elaboração de 
relatórios e de reuniões, a especialista salienta que é 
vontade dos cerca de 30 elementos que compõem a 
equipa “crescer ainda mais”. Ao mesmo tempo, es-
peram “continuar a desenvolver as técnicas não in-
vasivas em termos assistenciais e de investigação”, 
algo que nesta fase considera mais difícil.

A criação de várias equipas independentes 
para garantir que não haveria falta de as-
sistência aos doentes, caso se verificas-

sem casos de covid-19 entre os profissionais, e a 
limitação do atendimento dos casos eletivos fo-
ram as principais medidas tomadas nesta Uni-
dade de Cardiologia de Intervenção Joaquim 
Oliveira para continuar a garantir uma resposta 
assistencial aos seus doentes.

Prestes a completar 30 anos de existência, 
esta Unidade viu também a sua organização ser 
alterada a partir do mês de março, com o surgi-
mento da pandemia de covid-19.

Pedro Cardoso, seu coordenador interino des-
de agosto e membro da equipa desde 2012, re-
fere que “a principal preocupação foi assegurar 
o atendimento dos casos urgentes, o que impli-
cava a necessidade de existirem sempre equipas 
disponíveis”. Neste contexto, foram criados três 
grupos, que “trabalhavam de forma independen-
te, de modo a poderem continuar a prestar as-
sistência, caso alguma equipa tivesse de fazer 
quarentena”. As equipas eram formadas por três 
médicos e diversos enfermeiros, técnicos, auxi-
liares e elementos de secretariado.

Ao longo dos meses de março e abril, o cardiolo-
gista destaca que existiu uma “redução drástica da 
atividade, sobretudo dos casos eletivos”. Também 
o número de doentes admitidos através do Serviço 
de Urgência foi muito reduzido, o que se atribuiu ao 
receio de as pessoas se dirigirem ao hospital. “Sen-
timos uma redução considerável de casos agudos, 
como os enfartes, o que terá levado seguramente a 

um pior prognóstico”, observa Pedro Cardoso.
No entanto, ressalva que “a capacidade de aten-

dimento dos doentes cardiológicos, urgentes e 
emergentes, no SNS nunca esteve em causa, verifi-
cando-se, sim, uma diminuição da procura dos do-
entes”. Relativamente aos cuidados adicionais no 
contexto de pandemia, o nosso interlocutor afirma 
que “os doentes eram testados, embora nos casos 
mais urgentes se tivesse de avançar ainda antes do 
resultado, com as medidas de proteção estabeleci-
das, para diminuir a probabilidade de contágio, tan-
to dos doentes como dos profissionais de saúde”.

No mês de maio, a atividade começou a ser 
restabelecida e, em junho, o funcionamento da 
Unidade já estava normalizado. A meio de no-
vembro, a previsão de Pedro Cardoso era que, 
no final do ano, se viesse a verificar uma redu-
ção global da atividade de 30% face ao ano an-
terior.

Outra alteração que existiu neste período foi 
a efetiva interrupção dos estágios dos internos, 
tanto deste Serviço como dos demais. “Não ha-
vendo atividade, não era possível existir ação 
formativa”, sublinha o cardiologista. Com uma 
equipa de 10 especialistas, habitualmente são 
dois os internos que estagiam em simultâneo, 
ao longo de seis meses.

Quanto à relação entre a covid-19 e as doen-
ças cardiovasculares, Pedro Cardoso salienta que 
“há ainda muito por esclarecer, sabendo-se, no 
entanto, que existe uma subida significativa de 
marcadores de necrose miocárdica numa percen-
tagem significativa de doentes e que isso se tra-
duz num pior prognóstico”. 

No entanto, ressalva que “tal pode dever-se a 
casos de miocardite ou de síndromes coronárias 
agudas, como acontece noutras infeções virais e 
bacterianas, não estando ainda esclarecida a ver-
dadeira incidência, nem os mecanismos”. 

Antes de chegar a Santa Maria, Pedro Cardo-
so já era especialista no Serviço de Cardiologia do 
Hospital Pulido Valente, que conheceu em 1991, 
enquanto interno de formação específica. A esco-
lha pela vertente da Cardiologia de Intervenção 
aconteceu logo que terminou a especialidade.

PEDRO CARDOSO, COORDENADOR INTERINO DA UNIDADE DE CARDIOLOGIA  
DE INTERVENÇÃO JOAqUIm OLIVEIRA:

“sentimos uma redução considerável de casos agudos,  
o que terá levado seguramente a um pior prognóstico”

As sessões realizadas em direto eram alterna-
damente orientadas tanto pela equipa de Medici-
na Física e de Reabilitação, incluindo fisiatras e 
fisioterapeutas, como pela equipa de fisiologistas 
do Exercício – “um dos profissionais de saúde es-
tava responsável por conduzir a sessão de exer-
cício físico, enquanto o outro verificava se os do-
entes executavam de forma correta cada exercício 
proposto”, explica. Estas transmissões em direto 
aconteciam uma vez por semana.

Foram ainda gravadas várias sessões de exer-
cício físico, adaptadas e com diferentes níveis de 
dificuldade, que os doentes podiam consultar na 
plataforma e executar quando quisessem. Com 
uma duração aproximada de 60 minutos, o vídeo 
começava por apresentar um conjunto de regras 
de segurança, prosseguia com o aquecimento, de-

pois um circuito de treino aeróbio e de força e ter-
minava com o retorno à calma. 

Semanalmente, os doentes eram convidados a 
preencher uma folha de registo, em que “anota-

vam se tinham realizado as sessões de exercício 
físico ou outro tipo de atividade física, como fazer 
uma caminhada ou andar de bicicleta”.

“Preocupámo-nos em apresentar uma resposta 
rápida aos doentes, para que estes não suspendessem 
a atividade e não fossem confrontados com os efeitos 
nefastos da inatividade física”, sublinha Rita Pinto. 
Esta era, na sua ótica, uma necessidade a atender de 
forma urgente, dado que, no período anterior à pan-
demia, estes doentes frequentavam o Programa de 
Reabilitação Cardiovascular três vezes por semana. 

Desde os 35 aos 83 anos, todos os doentes fo-
ram incluídos no Programa REC-Casa. “A todos os 
que tivessem dificuldade em aceder à plataforma 
online enviávamos, por correio, um manual visu-
al com as fotografias dos exercícios e as indicações 
necessárias”, descreve Rita Pinto, ressalvando que 
se tratava sempre de doentes que já tinham tido 
contacto com estes exercícios de forma presencial”.

(Continuação da pág. 27)
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“A partir do momento em que os primei-
ros casos de infeção por SARS-CoV-2 
começaram a ser diagnosticados em 

Portugal, no início de março, e com base na in-
formação que chegava essencialmente de Itália 
e Espanha, a expectativa era que existisse uma 
franca afluência às unidades de Cuidados Inten-
sivos”, começa por contextualizar Luís Mendes 
Pedro, diretor do Serviço de Cirurgia Vascular do 
CHULN.

Nesse âmbito, procedeu-se no Hospital de 
Santa Maria à implementação de algumas ações 
de adaptação, entre as quais a criação de novas 
UCI, denominadas Unidades Estruturais de In-
tervenção Crítica (UNEIC), nomeadamente no 
Bloco Operatório de Otorrinolaringologia, no 
Serviço de Gastrenterologia e Hepatologia e no 
Serviço de Cirurgia Vascular. 

Esta alteração estrutural, ocorrida em meados 
de março, obrigou a que os dois setores de enfer-
maria do Serviço que Luís Mendes Pedro dirige 
se convertessem em UNEIC.

“Ficámos sem qualquer cama nas nossas insta-
lações – 27 de enfermaria e 5 de cuidados diferen-
ciados − e passámos a contar com a colaboração, 
absolutamente essencial, dos nossos parceiros do 
Departamento de Coração e Vasos”, salienta, re-
ferindo que os doentes passaram a ser internados 
nos serviços de Cardiologia e de Cirurgia Cardio-
torácica. O espaço libertado era, por sua vez, ocu-
pado por doentes covid-19, assistidos pela Medici-
na Interna e pela Medicina Intensiva.

No dia 4 de maio, data em que o país saía do 
primeiro estado de emergência, o Serviço de Ci-
rurgia Vascular conseguiu recuperar uma das en-
fermarias, que mantinha até à data desta repor-
tagem, realizada no início do mês de novembro. 
“Continuamos a ter apenas 14 das 32 camas e a 
contar com a cooperação de alguns serviços para 

assegurar o internamento”, esclarece Luís Men-
des Pedro. Além daqueles que compõem o De-
partamento, têm tido o apoio da Cirurgia Geral, 

sendo que os cuidados continuaram a ser presta-
dos pelo próprio Serviço.

Perante as limitações da Medicina Intensiva 
para dar resposta aos doentes que careciam de 
cuidados acrescidos, o Serviço de Cirurgia Vascu-
lar passou também a encaminhá-los para a Uni-
dade de Tratamento Intensivo Coronário e para a 
UCI de Cirurgia Cardiotorácica.

Atividade do Serviço modificou-se, 
mas não decresceu

O nosso interlocutor admite que, apesar de a 
atividade se ter modificado, não diminuiu, pelo 
contrário: “Em termos absolutos, neste período, 
operámos mais doentes do que a média dos últi-
mos dois anos.” E justifica esta situação pelo fac-
to de terem continuado a dar resposta clínica e 
cirúrgica às situações urgentes, nomeadamente 
aos doentes com isquemia crítica dos membros 
inferiores, através de procedimentos endovascu-
lares. 

Esta ação, no entanto, só tem sido possível 
“graças à colaboração inestimável do Serviço de 
Imagiologia Geral que, ao permitir um maior 
acesso às salas de radiologia, contribuiu para o 
aumento dos procedimentos endovasculares, 
percutâneos, menos invasivos, que não carecem 
de anestesia geral e viabilizam o tratamento de 
mais doentes com menores tempos de interna-
mento”.

As intervenções relativas a estenoses da ca-
rótida e aneurismas da aorta foram também 
mantidas. Com uma menor resposta ficaram 
“as cirurgias abertas mais complexas, extensas e 
multidisciplinares, que carecem de anestesia ge-
ral e são muito consumidoras de sangue e de cui-
dados intensivos”. Esta atividade foi recuperada 
entre a primeira e a segunda vagas da pandemia.

No Hospital Pulido Valente, em que se rea-
lizam algumas cirurgias venosas em doentes de 
ambulatório, verificou-se a paragem das cirur-
gias às varizes, nos períodos em que a atividade 
não urgente foi suspensa.

A nível de consultas, Luís Mendes Pedro sa-
lienta a modificação de dois grandes aspetos: 
“O agendamento das consultas, que anterior-
mente aconteciam a cada 15 minutos, passa-
ram a ser distanciadas 30 minutos entre si e, 
por outro lado, foram suspensas as marca-
ções de consultas extra, que serviam para vi-
giar os doentes de seguimento, operados, ou 
com feridas ou infeções.” Se é certo que estas 
alterações levaram diretamente à “diminuição 
drástica do número de consultas realizadas”, o 
médico identifica que também o “receio de os 

doentes se dirigirem ao hospital contribuiu para 
esta quebra”.

Profissionais de saúde alteram 
dinâmica de trabalho

Assim que começaram a ser implementa-
das as alterações estruturais nos serviços, tam-
bém se procedeu a uma redefinição da alocação 
dos recursos humanos. Neste caso, a equipa mé-
dica foi dividida em dois grupos, que se reveza-
vam presencialmente de forma semanal. “Havia 
sempre um grupo de reserva, para que se um de-
les entrasse em quarentena, o outro pudesse atu-
ar na sua vez”, explica Luís Mendes Pedro. Além 
desta alteração, um dos internos que se encon-
trava, na época, a estagiar numa UCI manteve 

a sua colaboração durante mais um mês. Até à 
data, não se havia registado qualquer caso de in-
feção na equipa.

A nível de enfermagem, apesar de a equipa 
permanecer fisicamente no Serviço, passou a es-
tar afeta às UCI que iriam, entretanto, abrir. “Al-
guns elementos foram integrados nessas UCI e 
ainda lá permanecem, enquanto outros desenca-
dearam um conjunto de ações a fim de melhor se 
prepararem para atuar nas UCI que podiam vir a 
ser ativadas no Serviço”, refere.

Apesar da preocupação de que a pandemia ve-
nha a tomar proporções mais drásticas, uma coi-
sa é certa para o diretor do Serviço de Cirurgia 
Vascular: “Estamos cá para tentar ajudar no que 

“Contámos com a colaboração absolutamente essencial  
dos nossos parceiros de Departamento”

LUíS mENDES PEDRO, DIRETOR DO SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR:

O Serviço de Cirurgia Vascular do CHULN sofreu reestruturações significativas ao longo do período pandémi-
co, desde logo por ter sido obrigado a transferir os seus doentes para os serviços de Cardiologia e de Cirurgia 
Cardiotorácica, enquanto se transformava em Unidades Estruturais de Intervenção Crítica. No momento em 
que se realizava esta reportagem, na primeira semana de novembro, contava apenas com uma enfermaria 
disponível.

(Continua na pág. 32)

“Continuamos a ter 
apenas 14 camas 
e a contar com a 
cooperação de alguns 
serviços para assegurar 
o internamento”, refere 
Luís Mendes Pedro.
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Mariana Moutinho conhece o Serviço de 
Cirurgia Vascular desde 2013, quando 
ali chegou para fazer o seu internato de 

formação específica. Hoje, enquanto especialista, 
refere as condicionantes que tem vivido ao longo 
deste ano de 2020, em que “chegou a não haver, 
sequer, um espaço físico”. 

Apesar de durante meses ter sido inevitável 
“reduzir o número de horas de bloco operatório, 
tentando dar prioridade aos doentes mais urgen-
tes, com isquemias críticas, carótidas sintomáti-
cas e aneurismas de grandes dimensões”, à data 
desta reportagem, a especialista confirmava que 
o Bloco Operatório estava a funcionar diariamen-
te.

Além da redução da atividade cirúrgica, Ma-
riana Moutinho recorda ainda a diminuição das 
consultas presenciais, que em parte se transfor-
maram em teleconsultas, e a formação que rece-
beram dos colegas de Medicina Intensiva nas se-
manas em que não estavam presencialmente no 
Serviço, para estarem habilitados a prestar apoio 
aos doentes covid-19 das UCI, em caso de neces-
sidade. 

“Tivemos de readaptar-nos e reinventar-
-nos”, diz. No entanto, admite que, “apesar de 

estarmos muito empenhados em ajudar de qual-
quer forma que seja necessária, será difícil para 
um cirurgião estar longe do bloco durante tan-
to tempo”.

Dos vários contextos em que teve de lidar 
com doentes covid-19 com problemas vascula-
res, como no SU, nas UCI, ou mesmo nas enfer-
marias, a cirurgiã afirma que “as situações mais 

Alice Lopes, 29 anos, escolheu o Serviço de 
Cirurgia Vascular do CHULN para fazer a 
especialidade estávamos então em 2016. 

“Foi uma decisão consciente por ser um Servi-
ço que engloba as valências da especialidade, in-
tegrado num hospital central, e que me permi-
tia, ao mesmo tempo, estar mais perto de casa 
− Faro”, indica.

Neste ano atípico, caracterizado pelo surgi-
mento da pandemia de covid-19, a interna afir-
ma que não sentiu a sua formação ser condicio-
nada por esta nova realidade, em grande parte 
por ser “uma especialidade muito autónoma a 
nível formativo, que não depende tanto dos es-
tágios”.

Também a rotatividade semanal permitiu, na 
sua opinião, que “na semana presencial estivés-

(Continua na pág. 34)

mARIANA mOUTINHO, CIRURGIÃ VASCULAR:

ALICE LOPES, INTERNA DO 5.º ANO:

“É muito difícil operar num contexto em que a comunicação
é difícil e o cansaço nos atinge mais rapidamente”

“a pandemia trouxe-nos uma grande plasticidade mental  
e uma maior capacidade de encontramos  
soluções enquanto equipa”

pudermos e contribuir para as soluções que fo-
rem encontradas.”

Aposta na centralização das situações 
mais complexas e raras

Com uma equipa constituída por dois chefes de 
serviço, dois assistentes graduados, nove assisten-
tes e sete internos, Luís Mendes Pedro afirma que 
este número de especialistas no Serviço de Cirur-
gia Vascular “é aceitável, embora ainda insuficien-
te”. E explica: “O CHULN trata um elevado número 
de doentes com patologia vascular geral e também 
algumas situações mais complexas e raras, em que 
seria desejável uma maior centralização nacional.”

De facto, “a generalidade das situações vascu-
lares é tratável na maioria dos hospitais que têm 

esta valência”, identifica, o que torna necessário 
“proporcionar um acesso mais rápido e eficaz às 
populações mais periféricas”.

Nas situações agudas, esta necessidade é ainda 
mais visível: “Um doente com um aneurisma roto 
no Algarve tem que percorrer quase metade do país 
para chegar a Lisboa”, recorda, enfatizando a exis-
tência de “uma resposta muito assimétrica no país”.

Esta realidade foi já analisada e descrita num 
relatório elaborado por uma equipa liderada pelo 
cirurgião vascular José Fernandes e Fernandes, 
no âmbito do Colégio da Especialidade da Ordem 
dos Médicos, adianta Luís Mendes Pedro. “Um 
dos aspetos estudados relacionava-se precisamen-
te com os tempos de deslocação dos doentes entre 
os vários pontos do país e foram apontadas pro-
postas de reorganização do ponto de vista eletivo 
e da urgência, que foram entregues oficialmente, 
mas nunca foram implementadas”, refere.

difíceis surgem quando um doente com deter-
minada patologia vascular chega assintomático 
através do SU e só posteriormente se deteta es-
tar com covid-19, tendo de ser operado com to-
das as medidas de segurança, num bloco opera-
tório próprio”. 

Principalmente devido aos equipamentos de 
proteção individual necessários, Mariana Mouti-
nho observa ser “muito difícil operar num con-
texto em que a comunicação é dificultada pela 
fraca audição e o cansaço nos atinge mais rapi-
damente”.

No seu caso particular, teve de se submeter a 
este tipo de cirurgia relativamente a um doen-
te com traumatismo vascular e a uma rutura de 
fístula arteriovenosa. Mas frisa que colegas seus 
tiveram de lidar com “procedimentos radiológi-
cos que carecem de colete de chumbo, além dos 
EPI”, o que “não são as melhores condições, em-
bora sejam as necessárias”.

Em relação aos doentes, refere que “há um 
sentimento de compreensão face à situação” e, 
na impossibilidade de se realizarem as consultas 
presenciais, “há um acompanhamento telefónico 

contínuo para que nunca se sintam desampara-
dos”.

Ao longo de toda a fase pandémica, Mariana 
Moutinho recorda que o momento mais custoso 

foi mesmo “a fase inicial, em que a informação 
que chegava dos outros países era catastrófica, 
havia uma incerteza quanto ao que sucederia em 
Portugal e o nosso Serviço começava a fechar”. 
Aliás, “tivemos, inclusivamente, de esvaziar os 
nossos cacifos e encontrar outras salas para tro-
carmos de roupa e fazermos as reuniões”.

(Continuação da pág. 31) “O CHULN trata um 
elevado número de 
doentes com patologia 
vascular geral e também 
algumas situações mais 
complexas e raras, em 
que seria desejável uma 
maior centralização 
nacional”, refere Luís 
Mendes Pedro.

Mariana Moutinho 
observa ser “muito difícil 
operar num contexto 
em que a comunicação 
é dificultada pela fraca 
audição e o cansaço 
nos atinge mais 
rapidamente”.

mariana moutinho

reagir à covid-19 no  

CH Universitário Lisboa norte
Serviço de  

CirUrgia vasCULar



34 35Coração e Vasos | set-Dez 2020 set-Dez 2020 | Coração e Vasos 

Especialista em Enfermagem de Reabilita-
ção, Ana Almeida assumiu o cargo de en-
fermeira-chefe do Serviço em 2016. Quan-

to a este ano de 2020, ficou marcado por “uma 
profunda reestruturação do que era atividade di-
ária, quer a nível de prestação de cuidados como 
de ajuste das equipas dotadas para este Serviço”.

A funcionar, à data desta conversa, com apenas 
uma enfermaria de 14 camas e estando suspensa a 
atividade no Hospital de Dia e na Unidade de Cui-
dados Intermédios, a enfermeira salienta que “es-
tas alterações têm trazido uma repercussão muito 
grande no que é a produtividade e a atividade assis-
tencial do Serviço que, enquanto Centro de Cirurgia 
da Aorta, responde às necessidades não só dos do-
entes da região como do resto do país”. E garante: 
“Temo-nos esforçado bastante para que estes doen-
tes não fiquem sem os cuidados necessários.”

Concretamente em relação ao Hospital de Dia, 
Ana Almeida demonstra a sua preocupação face 
a quem necessita de tratamento e acompanha-
mento de ferida complexa. “Eram doentes que ti-
nham alta hospitalar, mas continuavam ligados 
ao Hospital de Dia porque necessitavam da in-
tervenção de enfermagem especializada e a qual-
quer momento poderiam precisar de um novo in-
ternamento ou encaminhamento, situação que 
conseguíamos gerir com facilidade, pela dinâmi-
ca organizacional instituída”, sublinha. 

Com esta suspensão, estes doentes “acabaram 

por ser encaminhados para os centros de saúde 
ou para o HPV, no caso de necessidade de tera-
pias avançadas”. Neste último caso, a profissional 
é muitas vezes um recurso de contacto “para gerir 
situações de acompanhamento clínico e para pro-
mover a adesão dos doentes ao plano terapêutico”.  

Esta resposta assistencial torna-se ainda mais 
desafiante perante a diminuição do quadro de re-
cursos humanos que se verificou a nível de enfer-
meiros e assistentes operacionais, “recanalizados 
para outros serviços onde a atividade assistencial 
aos doentes covid-19 era fundamental, ou ausentes 
por licença de parentalidade, atestado de gravidez 
ou cessação de contrato”, refere Ana Almeida. 

Neste contexto, os doentes vasculares eram 
predominantemente “acompanhados pelos en-
fermeiros dos serviços do Departamento de Co-
ração e Vasos, no seu plano terapêutico diário”. 
No entanto, “dada a especificidade a nível de téc-
nicas e do tratamento de feridas complexas, a 
que, na altura, aquelas equipas não tinham qua-
lificações para responder, nós prontificámo-nos 
a dar apoio e a deslocar-nos a esses serviços para 
realizar ou acompanhar esses tratamentos”.

“Foi um período conturbado, em que havia 
mais incertezas do que certezas, mas houve um es-
forço da equipa em acompanhar-se mutuamente, 
para poder ter ânimo, esperança e capacidade de 
ultrapassar os desafios que eram colocados no dia-

-a-dia”, deslinda Ana Almeida. Ainda hoje, com 
parte da equipa alocada a outros serviços, “conti-
nuam a frequentar este espaço para fazer as refei-
ções, usar os cacifos e ter um momento de proxi-
midade com os colegas, procurando algum apoio 
para as dificuldades e para os desafios”.

Este apoio, destaca, foi algo partilhado por to-
das as equipas, “desde engenheiros a médicos, de 
enfermeiros a psicólogos que tiveram a sua ativi-
dade limitada e que contribuiu para incrementar 
as relações e perceber que podemos contar uns 
com os outros”.

Relativamente às visitas, a enfermeira decla-
ra que, apesar de terem sido canceladas na sua 
maioria, “excecionalmente, é permitido o acom-
panhamento de doentes em alguma situação di-
fícil, nomeadamente aqueles que estão em cui-
dados paliativos ou que vão ser submetidos a 
uma cirurgia que poderá colocar em risco não 
só a sua vida como a qualidade de vida para o 
futuro, por exemplo, com a amputação de um 
membro”. 

Nesse caso, “criamos um espaço para o do-
ente estar com o familiar e, assim, poder haver 
um contacto e um apoio mútuo”. De notar que, 
quando o doente não tem na sua posse o telemó-
vel pessoal, o Serviço disponibiliza um meio au-

semos de uma forma muito mais intensa”. Toda 
a experiência, afirma, “foi intensa e desgastante, 
não só a nível do Serviço de Urgência, mas tam-
bém do Bloco Operatório e mesmo da Enferma-
ria, que deixou de ter um espaço físico fixo, com 
todas as dificuldades assistenciais inerentes a 

essa mudança”. No entanto, “foi uma experiên-
cia também muito enriquecedora, que nos trou-
xe uma grande plasticidade mental, uma maior 
capacidade de encontrarmos soluções enquanto 
equipa e de continuarmos a evoluir”.

Foi também esta forte noção de equipa que 
levou a futura especialista a ficar afastada da fa-
mília durante largos meses. “Se houve algo po-
sitivo que se retirou deste período foi focarmo-
-nos naquilo que é importante, e nós temos um 
trabalho muito específico e que implica uma 
maior consciência daquilo que podemos ou não 
fazer”, afirma. E frisa: “se nós trabalhávamos 
divididos para conseguirmos garantir que está-
vamos bem e prestávamos os melhores cuida-
dos aos doentes, então na semana em que es-
távamos afastados tentávamos resguardar-nos 
ao máximo, o que incluiu não vermos a nossa 
família”.

Apesar de não ter participado especificamen-
te, até à data, em qualquer cirurgia em doentes 
covid-19, a interna continuou a integrar o SU e 
a lidar, nesse âmbito, com aqueles doentes. Tal 
como os seus colegas, Alice Lopes salienta que 
“desde o início que temos muita vontade de aju-
dar e de nos formarmos para oferecer os melho-
res cuidados possíveis”. 

“Claro que não vemos essa possibilidade de 

ânimo leve e temos consciência de que, à medida 
que nos vamos diferenciando, a realidade de um 
doente de Medicina Interna é cada vez mais dis-
tante”, observa. Ainda assim, realça, “todos con-
siderámos que a formação e a integração nessas 
equipas seria possível e que conseguíamos ser 
uma mais-valia”.

Daqui a um ano, no último semestre da sua 
formação, a interna espera poder fazer o último 
estágio de dois meses no estrangeiro. Futura-
mente, vê no CHULN um lugar de eleição para 
fazer a sua carreira, considerando que, “tal como 
previa, é possivelmente o hospital em Portugal 
onde se fazem mais procedimentos diferenciados 
em Cirurgia Vascular, tanto a nível aberto como 
endovascular”.

“Se existir espaço para mim, é um Serviço que 
eu escolho para continuar a minha formação”, 
admite.

(Continuação da pág. 33) ANA ALmEIDA, ENFERmEIRA Em FUNÇõES DE CHEFIA:

“percebemos que podemos contar uns com os outros”

(Continua na pág. 36)

“Se houve algo positivo 
que se retirou deste 
período foi focarmo-nos 
naquilo que é importante, 
e nós temos um trabalho 
muito específico e que 
implica uma maior 
consciência daquilo que 
podemos ou não fazer”, 
afirma Alice Lopes.

alice Lopes
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Sónia Ribeiro integrou o hoje denomina-
do Laboratório Vascular em 2012, Tânia 
Rafael em 2017 e Paulo Batista no ano 

seguinte. São estes os três cardiopneumolo-
gistas que contam à Just News como corre-
ram as coisas depois de ter eclodido a pan-
demia.

Tânia Rafael ainda guarda na memória o 
dia em que mudou de gabinete, numa altura 
em que ela e os seus colegas já estavam a fa-
zer horários desfasados, iniciando-se então o 
horário rotativo, em reserva de contingência. 
“Algures na terceira semana de março, tran-
sitámos para um gabinete localizado na UTIC 
- Unidade de Tratamento Intensivo para Co-
ronários, apenas com o equipamento necessá-
rio, basicamente, um dos ecógrafos, marquesa, 
computador, impressora e consumíveis, para 
continuarmos a prestar apoio aos doentes não 
covid-19”, recorda.

No entanto, não se tratava da rotina normal, 
mas sim de “um apoio restrito a doentes do SU 
e a doentes internados sem diagnóstico de infe-
ção por SARS-CoV-2, uma vez que o hospital res-
tringiu a entrada de doentes externos de ambu-
latório”.

“No nosso dia-a-dia, esse impacto traduziu-se 

numa redução significativa do número de exa-
mes, uma vez que a atividade assistencial progra-
mada de ambulatório estava suspensa”, esclarece 
a cardiopneumologista. Nessa época, contabi-
lizavam-se entre quatro a cinco doentes diários 
com diferentes atos de eco-Doppler, enquanto no 
momento em que esta reportagem era realizada 

já eram totalizados cerca de 20 atos, recuperan-
do-se os números antigos.

Além dos exames aos doentes internados e 
urgentes, Sónia Ribeiro salvaguarda que “foi 

garantida a realização dos mesmos aos doentes 
oncológicos e ainda de exames para despiste de 
tromboses venosas profundas”.

“Abrimos uma exceção para que os doentes 

oncológicos não ficassem esquecidos e pudes-
sem continuar os seus tratamentos no Hospital 
de Dia de Oncologia”, esclarece. Também o aces-
so ao exame para despiste de tromboses venosas 
profundas continuou a ser garantido, a título ex-
cecional, “por uma questão de bom senso e por 

forma a não permitir que esses doentes ficassem 
pendentes no acesso aos cuidados de saúde, com 
uma situação clínica por diagnosticar e, portanto, 
também por tratar”.

Enquanto permaneceram no gabinete da 
UTIC, até maio, mantiveram uma escala rota-
tiva individual, por uma questão de espaço fí-
sico. Regressando ao local de base, passaram a 
ser dois elementos presentes em escala rotativa: 
“Um entrava às 08h00, enquanto o outro chega-
va às 10h00, mantendo-se atividade aberta até às 
17h00, tentando assegurar ao máximo a ativida-
de assistencial habitual e colmatar os exames que 
tinham sido cancelados.” 

Além da valência para realizar ultrassonogra-
fia vascular, a “expertise” de Sónia Ribeiro tam-
bém na ultrassonografia cardíaca levou a que, pe-
rante a necessidade de garantir essa atividade, a 
técnica transitasse para a UTIC e para o Serviço 
de Cardiologia três semanas antes desta reporta-
gem, deixando de prestar apoio ao Serviço de Ci-
rurgia Vascular.

Deste período pandémico, Paulo Batista 
salienta a redução da afluência dos próprios 
doentes ao Laboratório Vascular. “Quando a 
agenda foi reativada, em junho, notava-se que 
havia bastantes doentes a faltar”, destaca, refe-
rindo que “muitos até tinham a amabilidade de 
telefonar para justificar que não vinham por-
que alguém na família havia tido contacto com 

uma pessoa infetada com covid-19, ou simples-
mente porque tinham receio de vir ao hospi-
tal”. 

O cardiopneumologista vai mais longe: “Como 
os nossos doentes cardiovasculares são tipica-
mente idosos, com muitas comorbilidades, os fa-
miliares recusavam-se a trazê-los para fazer os 
exames, pelo receio de poderem vir a contrair co-
vid-19 no hospital.”

Apesar de, com o passar do tempo, este re-
ceio ter vindo a diminuir, o técnico salienta que 
“o facto de ter existido uma restruturação da ati-
vidade assistencial, no início da pandemia, veio 
agravar a lista de espera”.

“Se antes da pandemia a sua dimensão já era 
um problema, com esta situação, aquele torna-
-se mais notório e evidente, fazendo com que os 
números aumentem e se catapultem mais para a 
frente, em termos temporais”, alerta o profissio-
nal. 

Paulo Batista considera ser “necessário pers-
petivar o futuro, para que se possa fazer um ade-
quado reagendamento da atividade assistencial, 
por forma a minimizar os seus efeitos cumulati-
vos, mediante os recursos que existem”.

CARDIOPNEUmOLOGISTAS APONTAm O mEDO  
DA COVID-19 POR PARTE DE DOENTES E SEUS  
FAmILIARES COmO UmA DAS RAzõES

Laboratório Vascular regista quebra
significativa do número de exames

“Garantimos a 
realização de exames 
aos doentes 
oncológicos e ainda 
para despiste de 
tromboses venosas 
profundas”, afirma 
Sónia Ribeiro.

Paulo Batista: “Os 
familiares recusavam-se 
a trazer os doentes para 
fazer os exames.”

diovisual, assim como foi criada a rotina de, em 
dias alternados, ou quando existir alguma situa-
ção pertinente, os familiares serem contactados.

Quanto ao futuro do Serviço de Serviço Vascu-
lar, Ana Almeida pinta-o com “um grande ponto 
de interrogação”, ditado pela evolução pandémi-
ca, mas com a consciência de que “as necessida-
des dos doentes são imensas e as suas doenças de 
base não foram suspensas, pelo contrário, conti-
nuam a progredir”.

“Esta é uma época em que o fator humano é 
chamado a dar uma grande resposta, mas, por 
outro lado, é a fase mais desumana que pode 

existir, em que se apela à distância física, que, 
muitas vezes, leva a uma distância relacional e 
torna difícil a gestão das emoções e o processa-
mento das situações”, destaca. 

Neste âmbito, a enfermeira chama a atenção 
para a “angústia das famílias, que se veem distan-
ciadas dos seus entes internados”, e ainda para 
a “solidão dos doentes que vivem sozinhos e que 
nesta fase estão ainda mais desacompanhados”.

Se há momentos em que percebe que “há um 
desgaste físico, mas também psicológico, por 
parte da equipa, pela indefinição do que é um 
plano futuro”, Ana Almeida refere que, quanto a 
si, sente-se com “força física, anímica e emocio-
nal para enfrentar qualquer desafio”.

(Continuação da pág. 35)
“Criamos um espaço 
para o doente estar 
com o familiar e, 
assim, poder haver um 
contacto e um apoio 
mútuo”, indica Ana 
Almeida.

reagir à covid-19 no  

CH Universitário Lisboa norte
Serviço de  

CirUrgia vasCULar

tânia rafael

sónia ribeiro

paulo Batista

Fo
to

: a
r

q
u

iV
o

 (
D

ez
 2

0
1

7
)



38 39Coração e Vasos | set-Dez 2020 set-Dez 2020 | Coração e Vasos 

Apesar de uma pequena quebra inicial 
da atividade, Ângelo Nobre, diretor do 
Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do 

CHVLN, admite que a rotina foi retomada de for-
ma célere, não acarretando aquela situação con-
sequências de maior.

“Antecipámo-nos às medidas do Governo e 
elaborámos uma task force em que os mais expe-
rientes vinham todos os dias, mas os internos ape-
nas apareciam no Serviço três dias por semana, 
e assim reduzimos a atividade de forma prévia”, 
adianta o especialista. No entanto, “rapidamente 
percebemos, após três ou quatro semanas em que 
estávamos a operar não mais de dois doentes por 
dia – urgentes ou muito urgentes – que a pande-
mia não estava a ter um desenvolvimento tal que 
fosse necessário restringir a nossa atividade”.

Nesse sentido, procedeu-se, em meados do 
mês de março, à criação de circuitos e de blo-
cos operatórios independentes para casos covid 
e não covid-19. Desta forma, “quando tínhamos 
uma emergência com um doente cinzento, que 
carecia de intervenção no Bloco Operatório, uti-
lizávamos um circuito diferente”. Por precaução, 
foi também esvaziada a sala de armazenamento 
do Bloco, de maneira a utilizar esse espaço en-
quanto Unidade de Cuidados Intensivos para um 
eventual doente covid-19 que fosse operado.

Até ao final de novembro, tinham sido dete-
tados dois casos positivos no pré-operatório que, 
por não serem situações emergentes, regressa-
ram a casa e foram intervencionados posterior-
mente, já recuperados da infeção.

Produção adicional ajudou 
a reduzir lista de espera

Apesar da decisão do cancelamento da ativida-
de não urgente pelo hospital, Ângelo Nobre refere 
que o Serviço foi solicitando autorização para ope-
rar os doentes e assim conseguir garantir a respos-

ta necessária. Desta forma, a atividade, até ao mo-
mento desta reportagem, acabou por revelar-se 
superior relativamente ao ano de 2019, devido à 
“produção adicional que foi contratada com a Ad-
ministração e ao reforço dos meses de verão, im-

pulsionando a redução da lista de espera”, explica.
“Todos os sábados e finais de tarde em que ha-

via vagas na UCI eram uma oportunidade para 
operarmos mais doentes em produção adicional”, 
refere, salientando que também “a presença das 
equipas de Enfermagem e de Anestesia nos me-
ses de verão, que em tempos seriam selecionados 
para o gozo de férias, permitiu operar muitos do-
entes e diminuir drasticamente a lista de espera”. 

“Tínhamos mais de 400 doentes a aguardar há 
pelo menos um ano, a que conseguimos dar res-
posta”, destaca, frisando que, “se neste momen-
to não tivéssemos abrandado a produção, conse-
guiríamos em cerca de um ou dois meses receber 
os doentes com menos de seis meses de espera”. 

Esta conquista iria contribuir para o ideal do Ser-
viço de “conseguir operar os doentes em 60 dias”.

Para tal contribuiu também o facto de ter-se re-
gistado um ritmo de entrada de doentes muito mais 
lento: “Nós recebíamos semanalmente três dezenas 
e esse número desceu para 15, o que nos permitiu 
reduzir em cerca de 60 a 70% a lista de espera.” 
Ângelo Nobre ambiciona, assim, “chegar ao fim de 
2020 com uma atividade superior ou pelo menos 
igual à do ano anterior”, após ter-se verificado que 
até 1 de novembro se contabilizavam mais de 120 
intervenções do que no período homólogo de 2019, 
atingindo-se um total de 889 cirurgias cardíacas.

Atendendo doentes referenciados pelos servi-
ços de Cardiologia de todo o país, principalmen-
te devido à “especificidade de técnicas a nível da 
patologia da aorta e da cirurgia reconstrutiva mi-
tral mini-invasiva”, o diretor do Serviço de Cirur-
gia Cardiotorácica do CHULN salienta que cerca 
de 60% das referenciações surgem de forma ex-
terna, percentagem que tende a aumentar.

No entanto, com a generalizada quebra de pro-
dução, “os poucos doentes que recebíamos, espe-

cialmente vindos de outros hospitais, eram e con-
tinuam a ser muito mais graves, porque optaram 
por ficar em casa e recorrer apenas aos serviços de 
saúde numa fase tardia, com situações já não tratá-
veis medicamente, tendo de ser operados de urgên-
cia”. Neste contexto, Ângelo Nobre destaca, como 

exemplo, os casos de estenose aórtica, insuficiência 
aórtica e cardiopatia valvular e salienta que “o Ser-
viço já operou mais complicações mecânicas de en-
farte do miocárdio este ano do que nos últimos 10”.

Se na primeira vaga da pandemia foi necessá-
rio deslocalizar alguns enfermeiros para as Unida-

des Estruturais de Intervenção Crítica (UNEIC) 
que foram ativadas no Serviço de Cirurgia Vascu-
lar, mas que nunca tiveram admissão de doentes, 
nesta segunda vaga existiu uma efetiva quebra.

“Vários enfermeiros transitaram em meados 
de novembro para as UCI dedicadas aos doen-
tes covid-19, levando alguns dos que estavam 
alocados ao Bloco Operatório a ter de assegurar 
as nossas UCI”, expõe o cirurgião. Esta situação 
obrigou, assim, a “suspender a produção adicio-
nal e a encerrar uma das salas do Bloco Operató-
rio, reduzindo o número de operações diárias de 
quatro para três”, explica. 

Perante a deslocalização do Serviço de Cirur-
gia Vascular, a Cirurgia Torácica foi uma das par-
tes intervenientes na gestão do internamento da-
queles doentes, que partilharam, assim, as suas 
19 camas de Enfermaria e as 13 camas de Cuida-
dos Intensivos.

“produção adicional no verão impulsionou redução da lista de espera
ÂNGELO NObRE, DIRETOR DO SERVIÇO DE CIRURGIA CARDIOTORÁCICA:

Para o Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do CHULN, a situação pan-
démica fez alavancar a redução da lista de espera, que se traduziu 
na resposta a 400 doentes que aguardavam ser intervencionados há 
pelo menos um ano. Enquanto a equipa se debruçava sobre estes 
casos, através da contratualização de produção adicional, dava ain-
da apoio a parte dos doentes do Serviço de Cirurgia Vascular.

Para Ilda Viana, coordenadora do grupo 
de anestesiologistas dos serviços de Ci-
rurgia Cardiotorácica e de Cardiologia do 

CHULN, diz que as coisas foram fluindo relativa-
mente bem ao longo dos meses, após uma peque-

na carência em termos de equipamento de pro-
teção individual, que foi facilmente ultrapassada 
com a união de todos. “Apelámos a várias enti-
dades a doação de materiais e aos poucos fomos 
conseguindo organizar-nos”, afirma.

Em termos de rotina diária, recorda que, ex-
cluindo o mês de março, em que a atividade foi 
suspensa, “em abril já conseguimos operar numa 

ILDA VIANA, COORDENADORA DOS ANESTESIOLOGISTAS:

“a obrigatoriedade de despiste da covid-19  
permite manter a atividade com maior segurança”

(Continua na pág. 40)

“Já operámos mais 
complicações mecânicas 
de enfarte do miocárdio 
este ano do que nos 
últimos 10”, salienta 
Ângelo Nobre.

Ângelo nobre
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Enfermeira no Serviço de Cirurgia Cardio-
torácica há quase 22 anos, desempenhan-
do o cargo de chefia desde 2014, Ester 

Malcato afirma que o período inicial da pande-
mia obrigou a “alguma reorganização da equi-
pa face à necessidade de alocar enfermeiros com 
competência em Cuidados Intensivos a outros 
espaços, nomeadamente nas UCI destinadas aos 
doentes covid-19”. 

“Tivemos o desafio de conseguir assegurar a 
saída de elementos, procurando manter a capaci-

dade assistencial no Serviço”, clarifica a profissio-
nal. Neste período, deu-se ainda a saída de vários 
elementos para outras instituições, pelo que qual-
quer saída adicional provocou ajustes na equipa.

Durante a primeira vaga, ocorreu, assim, a 
transferência de uma enfermeira, pelo período 
de dois meses, enquanto duas outras colegas re-
ceberam formação específica para dar resposta às 
UNEIC do Serviço de Cirurgia Vascular, que aca-
baram por não ter de rececionar doentes. 

Além desta “reorganização mais humana”, a 

especialista em Enfermagem de Reabilitação su-
blinha que também se procedeu a uma “reorgani-
zação interna, em termos dos circuitos dos doen-
tes, da limitação de contactos e da diminuição da 
exposição dos materiais”. A aprendizagem relati-
va ao uso do equipamento de proteção individual 
foi outro aspeto trabalhado na equipa:

“Disponibilizámos informação através da via di-
gital e colocámo-la em locais estratégicos no Servi-
ço para ser sistematicamente visualizada. Por outro 
lado, reforçámos o treino através da simulação da 

Com “doentes maioritariamente agudos, 
que carecem de uma resposta imediata”, 
Hugo Côrte-Real afirma que a lotação da 

Unidade de Cuidados Intensivos do Serviço de 
Cirurgia Cardiotorácica, ao longo de 2020, se 
aproximou dos 90%. E, se houve momentos em 

que havia menos doentes, “eram mais graves, o 
que implicava um maior número de dias de in-
ternamento”.

As medidas adotadas para fazer face à pande-
mia consistiram no “isolamento de doentes com 
suspeita de infeção em duas salas destinadas ao 

efeito, na implementação de um percurso para 
aqueles que pudessem estar infetados e na elabo-
ração de uma estratégia para os que eram inter-
vencionados sem o resultado do teste, com a dis-

sala e no mês seguinte estávamos com atividade 
a 100%”. No mês de junho, destaca, “apostámos 
no programa de recuperação de lista de espera e 
conseguimos reduzir bastante os números, gra-
ças à vontade e ao reconhecimento de que havia 
doentes a necessitar de ser operados”.

“Todos os sábados e pelo menos quatro dias 
durante a semana eram reservados a este fim”, 
elucida, ressalvando que na altura em que esta 
reportagem era realizada o programa tinha aca-
bado de ser suspenso e a produção havia voltado 
a ser reduzida em 50%.

Com uma equipa “ainda curta”, composta por 

quatro elementos a tempo inteiro e um quinto 
a tempo parcial, que dá mais apoio à UCI, Ilda 
Viana salienta que “está em curso a integração 
de dois recém-especialistas, que tem vindo a ser 
atrasada pela pandemia, que irá tornar adequado 
o número de anestesiologistas”. Também a pre-
sença de uma interna que está a terminar a sua 

formação neste Serviço de Cirurgia Cardiotorá-
cica, por pretender integrar a equipa no futuro, 
leva a que a nossa interlocutora acredite que “em 
2021 se reúnam os oito elementos necessários”.

Divididos entre o Bloco Operatório, o Labora-
tório de Hemodinâmica e a UCI, Ilda Viana real-
ça que, ao longo dos vários meses de pandemia, 
apenas teve de se submeter ao teste para despiste 
da covid-19 uma vez, na sequência de ter partici-
pado na mesma intervenção de uma colega que 
veio a testar positivo. Na sua ótica, muito con-
tribuiu para esta proteção o facto de “os doen-
tes terem passado a ser obrigatoriamente sujei-
tos ao teste antes das intervenções”. E destaca: 
“A obrigatoriedade do teste para despiste da co-
vid-19 antes das intervenções permite manter a 
atividade com maior segurança, incluindo para 
os doentes.”

ESTER mALCATO, ENFERmEIRA Em FUNÇõES DE CHEFIA:

“os enfermeiros com competência em Cuidados intensivos 
foram alocados a outros serviços”

colocação e da remoção do equipamento, principal-
mente junto dos assistentes operacionais.”  

Com um total de 54 enfermeiros, Ester Malca-
to refere que 43 estão dedicados ao Internamen-
to, sendo que, destes, cerca de 30 estão habilita-
dos a prestar cuidados intensivos de uma forma 
mais ou menos avançada. “Temos uma dúzia de 
enfermeiros com competência bem sustentada 
em CI, devido a um maior número de anos de 

treino e a uma maior capacitação, enquanto to-
dos os outros têm apetências iniciais”, observa 
a enfermeira. Nesta especialidade, salienta, “os 
cuidados intensivos são muito específicos e exi-
gem um corpo de conhecimentos muito abran-
gente e um leque de competências bastante espe-
cíficas”. Sob a sua responsabilidade tem também 
11 enfermeiros dedicados ao Bloco Operatório e 
24 assistentes operacionais.

Nos últimos anos, a profissional tem-se depa-
rado com a problemática da saída de muitos co-
legas com vários anos de experiência e, por isso, 
com um maior desenvolvimento de competên-
cias em CI. “Muitos encontram no setor privado 
respostas mais favoráveis em termos de contrato, 
vencimento e progressão na carreira. Outros acei-
tam a oportunidade de trabalhar nas suas áreas de 
naturalidade, onde têm as suas famílias”, expõe.

Quanto à área mais desafiante para si, a enfer-

meira alega que “tanto a enfermaria como a UCI 
têm características únicas e distintas”. Por um 
lado, “a primeira tem uma presença médica não 
tão assídua e um corpo de enfermagem constituí-
do por uma equipa mais jovem, com menos anos 
de experiência, mas com um grande sentido de 
responsabilidade e espírito de missão”, afirma. A 
segunda, por sua vez, caracteriza-se por ter “uma 
coordenação médica e uma orientação dos pro-
cessos mais facilitada, porque está perante uma 
gestão mais rigorosa”.

Nesta segunda vaga, Ester Malcato afirma que 
tem procurado manter a tranquilidade, no entan-
to, sentiu já mudanças na equipa, em meados de 
novembro, com a transferência de três elementos 
que estavam no internamento para a UNEIC do 
Serviço de Cirurgia Vascular, tendo que recorrer 
aos enfermeiros do Bloco Operatório, em turnos, 
para colmatar algumas das necessidades.

HUGO CôRTE-REAL, COORDENADOR DA UCI:

“estamos aptos a receber qualquer doente crítico covid-19, 
mas seremos sempre o último recurso”

(Continua na pág. 42)

(Continuação da pág. 39)

A aprendizagem relativa 
ao uso do equipamento 
de proteção individual 
foi outro aspeto 
trabalhado na equipa.

“Os doentes passaram 
a ser obrigatoriamente 
sujeitos ao teste covid 
antes das intervenções”, 
afirma Ilda Viana.
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ponibilização de uma sala onde se decidia para 
onde o doente devia seguir após a cirurgia”, expli-
ca o especialista graduado em Medicina Intensiva 
e Medicina Interna. 

A nível de recursos humanos, “apesar de os 
internos de outras instituições a estagiarem na 
nossa UCI terem sido chamados aos hospitais 
de origem, a equipa conseguiu organizar-se”, 
refere, adiantando que, para além de si proprio, 
já existe uma colega no Serviço com a titulação 
em Medicina Intensiva. Esta evolução vai ao en-
contro do seu objetivo inicial de, “além de toda 
a organização, da dinâmica, da informatização e 
da implementação de protocolos, conseguir ter 
um maior número de profissionais com especia-
lização”. 

Um dos motivos prende-se com o facto de 
ali se fazerem todas as técnicas de cuidados in-
tensivos e de existirem muitas particularidades. 
“São doentes muito difíceis e específicos, que 
necessitam de uma abordagem diferente, por-
que além de terem os problemas comuns que se 
encontram nas UCI polivalentes, têm o acrésci-
mo de estarem em causa órgãos muito nobres”, 
explica.

A rotatividade é outro aspeto que particulari-
za esta UCI, dado que “há um esforço por mo-

bilizar o doente rapidamente para a enfermaria, 
o que traz vantagens a nível da redução de infe-
ções, além de beneficiar o próprio doente”, ob-
serva Hugo Côrte-Real. “Os nossos doentes não 
saem instáveis, mas necessitam de telemetria, de 
manutenção de drenos pericárdicos/torácicos e 
de vigilância de débitos urinários, por exemplo”, 
descreve. 

Todos os dias, indica, existe uma rotativi-

dade de cinco doentes, esclarecendo que nes-
ta UCI a média de dias de internamento é bem 
mais reduzida do que numa UCI polivalente, 
que se situa nos seis dias. E exemplifica: “On-
tem foram aqui internados 2 doentes coroná-
rios, que hoje serão encaminhados para a en-
fermaria.”

O próprio número de camas das duas estru-
turas “foi pensado de forma a ser semelhante e, 

assim, poder favorecer esta rotatividade”, des-
taca. A UCI é constituída por duas salas de seis 
camas cada, enquanto a enfermaria tem 19, di-
vididas em várias salas. Os meses de março e 
abril foram aqueles em que esta rotação não 
foi assegurada na sua plenitude, diminuindo o 
número médio de doentes transferidos por dia 
para três.

Também a transição de enfermeiros tem con-
dicionado em parte a atividade, mais do que o 
eventual incumprimento do rácio estipulado: 
“Existem casos pontuais em que o rácio estipula-
do de pelo menos um enfermeiro para cada dois 
doentes não é cumprido, mas a rotação que existe 
quando estes profissionais já estão mecanizados 
e preparados especificamente para estes doentes 
é o problema principal.”

Um dos desejos do especialista, que vai ao 
encontro da ambição do Departamento de Co-
ração e Vasos, relaciona-se com a “lotação de 
32 camas para o Departamento e a criação de 
uma unidade funcional moderna e futurista que 
se submeta às condições e às exigências atuais, 
aspetos que seriam muito benéficos para o hos-
pital, os doentes e os próprios profissionais de 
saúde”. 

Até à data, não se haviam registado interven-
ções a doentes com infeção SARS-CoV-2 nem a 
presença de doentes infetados no Serviço. Em 

caso de necessidade, Hugo Côrte-Real adianta 
que o Serviço de Cirurgia Cardiotorácica pode-
rá vir a dispor de uma das unidades funcionais 
ou, no limite, das duas, para receber doentes co-
vid-19.

“Estamos aptos a receber qualquer doente 
crítico covid-19 e poderemos ter de vir a dar 
apoio, mas seríamos o último recurso”, sa-
lienta.

(Continuação da pág. 41)

A UCI é constituída 
por duas salas de seis 
camas cada, enquanto  
a enfermaria tem 19. 
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