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Quando se sabe o que se faz...

2020 2020
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O ar tranquilo de Luís Mendes Pedro e Ângelo Nobre
poucos minutos antes de iniciarem uma longa e
complexa cirurgia aberta do aneurisma da aorta
toracoabdominal quase leva a pensar que os espera
um procedimento rotineiro. Mas rotineiro é que ele
não é! A foto da capa justifica-se porque este tipo de
intervenção seria impossível sem a componente da
circulação extracorporal.

Foi há 3 anos!
Ainda se lembra da capa
do primeiro número
da Coração e Vasos,
revista lançada pela Just
News em janeiro de
2017? Garantimos que
os três protagonistas
da foto continuam a
manter uma relação
“cinco estrelas”, aspeto
fundamental para o
excelente desempenho
do Departamento de
Coração e Vasos do
CHULN.

Novas Fronteiras
em Medicina
Cardiovascular

Hemodinâmica
requalificada
A Unidade de Hemodinâmica /
/Cardiologia de Intervenção terminou o ano de 2019 com o seu
espaço físico renovado, nomeadamente uma das duas salas de
Angiografia, que “estava em fim

7 a 9 de Fevereiro 2020
1

Centro
de Conferências
de Tróia
2

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

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

Experiência com endopróteses aórticas
ramificadas partilhada no Cairo
Quatro cirurgiões vasculares do CHULN, entre os quais Luís Mendes Pedro, deslocaram-se ao Cairo, em outubro, a convite de Mohamed Hosni, presidente do Intervention Master Aortic Course
(IMAC). Esse convite surgiu no âmbito da relação de colaboração e participação com os especialistas egípcios no desenvolvimento endovascular, em termos de utilização de endopróteses mais
avançadas e mais complexas.
Para além de ter proferido uma conferência,
o diretor do Serviço de Cirurgia Vascular do
CHULN participou numa sessão New Frontiers
in Cardiovascular Medicine, juntamente com
Ruy Fernandes, Pedro Amorim e Gonçalo Sobrinho.
A referida sessão foi dedicada à utilização de
endopróteses aórticas ramificadas (T-Branch)
no tratamento de aneurismas toracoabdominais, que implica o emprego de uma técnica
Luís Mendes Pedro com Ruy Fernandes, Pedro
considerada rotineira entre nós, mas muito
Amorim e Gonçalo Sobrinho, nas vésperas da
nova no Egito. Seguiu-se um workshop prático. deslocação ao Cairo
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Eis uma equipa de
enfermagem “jovem,
motivada e empenhada”
“Equipa jovem, motivada e empenhada na sua valorização
profissional, detentora de um vasto conhecimento técnico-científico na abordagem ao doente crítico. Privilegia a prestação de
cuidados de qualidade e seguros ao doente e o apoio à família,
num ambiente humanizado e humanizante.”
Adélia Lopes (à direita, na foto) não poupa nas palavras para
caracterizar a equipa de enfermagem da UTIC Arsénio Cordeiro,
cuja gestão é da sua responsabilidade. Neste “retrato de família”
faltam ainda alguns elementos, mas o que interessa é que fica registada a vontade destes profissionais em se associarem ao 50.º
aniversário da Unidade de Tratamento Intensivo de Coronários,
criada em 1969 pelo médico que mais tarde lhe “emprestou” o
nome. É coordenada pelo cardiologista Armando Bordalo e Sá.

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

Programa de Reabilitação Cardíaca – Fase I
UTIC, CHULN-HSM
Marco Pinto, Adélia Lopes, Dinora Pereira e
Soraia Silva

Publicações

agenda@justnews.pt
Tel. 21 893 80 30
www.justnews.pt
Reaprender a respirar
Serviço de Cirurgia Cardiotorácica,
CHULN-HSM
Ester Malcato e Inês Galhofas
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Ganhos em saúde no autocuidado do
doente amputado
Serviço de Cirurgia Vascular, CHULN-HSM
Ana Marta Carvalho, Dalila Coimbra e
Cláudia Ferreira

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

Federação Mundial do
Coração quer “cuidados
de saúde para todos”

Mais correto será dizer que também quer… estando a World
Heart Federation (WHF) perfeitamente alinhada com o grande
objetivo atual do diretor-geral da OMS de promover a chamada
universal health coverage. Ainda recentemente (23 de setembro) o seu presidente eleito, Fausto Pinto, presidiu a uma reunião organizada pela WHF nas Nações Unidas, em colaboração
com outras estruturas e que incluiu a presença de ministros da
Saúde e das Finanças de alguns países. Em debate esteve a possível utilização de receitas de impostos sobre produtos como o
tabaco e as bebidas açucaradas no reforço dos orçamentos da
saúde a nível global. “Representando a Federação a área cardiovascular na OMS, sentimos a responsabilidade de colaborar e
organizar eventos em que se possa discutir, sobretudo com os
decisores, modelos que reforcem os orçamentos de saúde e de
investigação”, afirma Fausto Pinto, que assumirá a presidência
da WHF a 1 de janeiro de 2021, para cumprir um mandato de
dois anos.
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Três anos
de intensa atividade
Fausto Pinto
Diretor do Departamento de Coração
e Vasos do CHLN

Caro leitor, tem nas mãos mais uma revista Coração e Vasos, que reflete
a forma como temos procurado desenvolver a nossa atividade num centro
académico em que a articulação de áreas afins, como a Cardiologia, a
Cirurgia Cardiotorácica e a Cirurgia Vascular, se tem mostrado essencial
para atingir os objetivos a que nos propomos, ou seja, a excelência na
prestação de cuidados médicos, bem como no âmbito da investigação e
do ensino. Este número marca também o terceiro aniversário da minha
presença à frente do Departamento de Coração e Vasos do CHULN. Tem
sido um período de intensa atividade nas várias frentes em que estamos
envolvidos e, apesar das dificuldades decorrentes das circunstâncias
atuais, temos conseguido manter um padrão de excelência que rivaliza
com os melhores centros nacionais e internacionais.
Nestes três anos, iniciámos novas áreas de atuação, como a angioplastia
das artérias pulmonares e introduzimos novas técnicas de intervenção
cardíaca e vascular – quer no âmbito da arritmologia como da
cardiopatia estrutural e da cirurgia cardíaca e vascular – e programas
inovadores, como o de telemonitorização de um grupo de doentes com
insuficiência cardíaca, ou o de reabilitação cardiorrespiratória, incluindo
a introdução das provas de esforço com consumo de O2. Consolidámos
ainda outros programas, de que realço o de tratamento da patologia da
aorta, único no país na sua dimensão e diferenciação e que está retratado
no artigo de fundo desta edição da Coração e Vasos. Estamos convictos
de que o ano que entra será também o da implementação do projeto que
temos vindo a delinear para o nosso Departamento e que conta com o
apoio expresso da atual Administração do CHULN. Tal representará um
grande avanço na consolidação do tripé cuidados de saúde – ensino –
– investigação na área cardiovascular, na nossa instituição.
Um outro acontecimento que iremos assinalar muito em breve será o X
Congresso Novas Fronteiras em Medicina Cardiovascular, que irá decorrer
de 7 a 9 de fevereiro, desta vez em Troia. Trata-se do segundo maior evento
na área cardiovascular a nível nacional, a seguir ao Congresso Português de
Cardiologia. Temos procurado introduzir, desde o início, aspetos inovadores
que o tornaram num acontecimento incontornável na área cardiovascular
em Portugal. As nove edições já realizadas envolveram as principais
personalidades da Cardiologia e da Cirurgia Cardíaca e Vascular nacionais
e internacionais que, com a sua presença, reforçaram o papel desta reunião
como instrumento de divulgação, discussão e promoção da Medicina
Cardiovascular.

No Congresso de 2020 iremos, mais uma vez, contar com alguns dos líderes
mundiais, como os presidentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da
Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, bem como o presidente da
Associação Europeia de Cardiologia Preventiva, entre outros.
Mas no nosso portefólio de eventos não está apenas o Congresso
Novas Fronteiras em Medicina Cardiovascular. Temos vindo a
promover vários outros, mais focados em algumas áreas específicas.
Nesse sentido, damos destaque, neste número da Coração e Vasos,
ao recente Simpósio sobre Miocardiopatias, que registou um elevado
número de participantes, incluindo os nomes de referência europeus
na área. Ainda em 2019, organizámos o Novas Fronteiras em Oclusões
Coronárias Crónicas e o Curso de Formação Pós-Graduada em Cardio-Oncologia, ambos em janeiro, o Novas Fronteiras em Hipertensão
Pulmonar, em março, e celebrámos, em abril, os 50 anos da nossa UTIC
– Unidade de Tratamento Intensivo de Coronários, a primeira unidade
de cuidados intensivos cardíaca em Portugal.

Trusted Platform
Rapid Deployment*
Smaller Incisions

Não podemos deixar de recordar que, em fevereiro, realizámos o IX
Congresso Novas Fronteiras em Medicina Cardiovascular, que pela
primeira vez teve duas sessões paralelas, uma mais focada em assuntos
cardiológicos e uma segunda em assuntos cirúrgicos, mas com várias
sessões mistas. Iremos manter este modelo agora em 2020. Para além
disso, em 2019, o Departamento de Coração e Vasos esteve envolvido
em múltiplas outras iniciativas, de que destaco o evento a propósito
do Dia Mundial do Coração, a 29 de setembro, que também é notícia
algumas páginas mais à frente nesta publicação. Realço, ainda, a
multidisciplinaridade que temos cultivado no nosso Departamento,
em que todos são importantes na prossecução dos nossos objetivos.
Neste número da revista também surgem, com participação relevante,
enfermeiros e técnicos de Cardiopneumologia, cujo contributo é
fundamental para o sucesso da nossa atividade.
Aproveito para desejar a todos um Excelente Ano de 2020, cheio de
grandes conquistas. Nós continuaremos a fazer tudo o que está ao nosso
alcance para cumprir com o compromisso para quem nos procura e
para quem connosco está no dia-a-dia, no sentido de um melhor SNS,
um melhor ensino e uma melhor investigação na área cardiovascular.
Podem contar SEMPRE connosco!

* Simplified implantation through reduced suture steps.
For professional use. See instructions for use for full prescribing information, including indications,
contraindications, warnings, precautions, and adverse events.
Edwards Lifesciences devices placed on the European market meeting the essential requirements referred
to in Article 3 of theMedical Device Directive 93/42/ECC bear the CE marking of conformity.
Edwards, Edwards Lifesciences, the stylized E logo, EDWARDS INTUITY and EDWARDS INTUITY Elite
are trademarks of Edwards Lifesciences Corporation.
© 2017 Edwards Lifesciences Corporation. All rights reserved. E7544/10-17/HVT
Edwards Lifesciences • Route de l’Etraz 70, 1260 Nyon, Switzerland • edwards.com
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Centro de Tratamento de Hipertensão Arterial Pulmonar do CHU Lisboa Norte

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

O

Centro de Tratamento de Hipertensão
Arterial Pulmonar (HAP) do CHULN foi
criado em 2015, tendo resultado da fusão de duas consultas de hipertensão pulmonar,
uma que decorria no Hospital de Santa Maria e
era ligada à Unidade de Tratamento Intensivo
para Coronários (UTIC), e outra mais ligada à
Pneumologia e que se realizava no Hospital Pulido Valente. É um dos seis centros que existem
no país.
“Centros como o nosso são importantes no estabelecimento e confirmação do diagnóstico da

sada, coordenador da Consulta de Hipertensão
Pulmonar.
Prosseguindo, o cardiologista refere que,
“como os medicamentos usados no tratamento
da HTP são onerosos, também por isso é importante que as equipas tenham experiência no seu
uso, tal como no acompanhamento destes doentes”.
O especialista, que fez todo o seu percurso
como cardiologista no HPV, atualmente integrado no CHULN, ressalva, no entanto, que isto
não invalida que os doentes não possam ter um

O médico recorda que na HTP existem cinco
grupos de doentes: os que têm hipertensão HAP, situação relativamente rara, onde se incluem as formas idiopáticas, familiares, associadas a toxinas, a
doenças do tecido conjuntivo, cardiopatias congénitas, infeção por VIH, entre outras (Grupo I); aqueles em que a HTP decorre da patologia do coração
esquerdo (Grupo II); os que têm uma patologia associada a doenças respiratórias (Grupo III); aqueles
em que a HTP deriva do tromboembolismo pulmonar crónico (Grupo IV); e os casos em que a causa
da HTP é multifatorial e desconhecida (Grupo V).
Neste momento, o Centro tem aproximadamente 200 doentes a fazer terapêuticas específicas, que pertencem sobretudo aos grupos II e IV.
E segue também cerca de 200 que muitas vezes
têm alta, mas que estão a ser estudados ou que
são acompanhados preventivamente, para avaliar se desenvolvem HTP, nomeadamente aqueles que sofrem de doenças reumatológicas.
Existem depois alguns doentes com HTP,
com doenças cardíacas e pulmonares, que, não
fazendo terapêutica específica, também são
acompanhados.
De destacar que o Centro oferece a possibilidade de fazer o acompanhamento dos doentes
em urgência.
Tratamento da HTP é assegurado por
uma equipa multidisciplinar dedicada

Parte da equipa do Centro de Tratamento de HPA do CHULN

hipertensão pulmonar, através de exames não
invasivos e invasivos, como o cateterismo cardíaco direito, que deve ser feito por equipas que
tenham experiência no assunto, para classificar
corretamente os doentes”, explica Nuno Lou-
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acompanhamento geral na sua área de residência, embora precisem de ir ao centro de referência de um modo periódico, para um acompanhamento mais especializado, sobretudo aos grupos
I e IV.

Além dos cardiologistas e pneumologistas, a
equipa envolve fisiatras, psiquiatras, reumatologistas e outros profissionais de saúde não médicos, nomeadamente, assistente social, enfermeiros, farmacêutico, fisioterapeutas, psicólogo,
técnicos que efetuam exames complementares de
diagnóstico diferenciados e administrativos.
Nuno Lousada faz questão de destacar o papel
fundamental da enfermagem, que assume particular importância no conjunto de doentes que

sível que o Centro participe em estudos sobre novos fármacos e técnicas.
Alguns doentes beneficiam
de angioplastia pulmonar

Nuno Lousada

usam prostanoides, uma terapêutica que exige
especialização por parte de quem a administra.
Salienta também o apoio da Psicologia, da Psiquiatria e da Fisiatria, pela importância que a reabilitação assume nestes doentes, tal como
da Reumatologia, porque muitas vezes surge em pessoas que
sofrem de doenças reumáticas,
como a artrite reumatoide.
O farmacêutico também tem
um papel importante, sobretudo porque estes doentes usam
fármacos muito onerosos.
No futuro, o coordenador do
Centro gostaria que existisse
uma sala própria para os exames invasivos. Neste momento,
há, aliás, um projeto totalmente
definido pelo diretor do Serviço
de Cardiologia, Fausto Pinto,
para a área da hemodinâmica.
O médico espera ainda que
“seja possível desenvolver mais
a área da reabilitação e fisioterapia” e que “o Centro consiga sempre acompanhar os novos fármacos que vão surgindo”. Por outro lado, e no que
respeita à investigação, ambiciona que seja pos-

No Centro de Tratamento de HAP do CHULN
apenas os casos que necessitam de tromboendarterectomia pulmonar cirúrgica, que pertencem
ao conjunto de doentes com HTP tromboembólica crónica (grupo IV), são referenciados para um
dos principais centros europeus, em Inglaterra.
“Recomenda-se que exista um centro cirúrgico para 40 milhões de habitantes. Ora, Portugal
tem 10 milhões, portanto, devemos ter ligação
com os centros europeus mais importantes, por
não existir um número elevado de doentes para
fazer essa cirurgia, sendo difícil que o cirurgião
esteja corretamente treinado”, menciona, referindo que já foram submetidos a este tipo de cirurgia entre 30 a 40 doentes.

No Centro apenas os
casos que necessitam de
tromboendarterectomia pulmonar
cirúrgica, que pertencem ao
conjunto de doentes com HTP
tromboembólica crónica (grupo
IV), são referenciados para um
dos principais centros europeus,
em Inglaterra.
Dentro deste grupo, há situações em que a
cirurgia não resolve o problema na totalidade.
Nestes casos, tem vindo a ser desenvolvida, com
o apoio dos especialistas que se dedicam à car-

31 anos de ligação
ao Hospital Pulido
Valente
Nuno Lousada nasceu a 16 de setembro
de 1955, em Ílhavo, Aveiro, onde viveu os
primeiros anos. Como o seu pai era militar,
acabou por ir viver para Moçambique, onde
fez a instrução primária e secundária. Quando ocorreu o processo da independência do
país, veio para Portugal, tendo nessa altura
iniciado a licenciatura na FMUL.
Em criança, dizia que queria ser bombeiro, mas ainda no liceu sentiu que a sua vocação era Medicina, talvez influenciado por
um casal de médicos amigo do seu pai e pelo
seu próprio médico, que era muito influente
a nível local.
“Dentro das especialidades médicas, a Cardiologia foi a área de que mais gostei, o que
me levou depois a optar pela mesma”, conta.
Fez a especialidade de Cardiologia no
Hospital de Santa Marta e quando a terminou, em 1988, foi convidado a integrar o
quadro de especialistas em Cardiologia no
Hospital Pulido Valente, hoje integrado no
CHULN, onde se mantém.

diologia de intervenção, uma nova técnica – a angioplastia pulmonar –, onde também tem havido
bons resultados e com grande melhoria da qualidade de vida dos doentes. Nuno Lousada explica
em que circunstâncias é utilizada:
“As lesões trombóticas podem ser nas grandes
artérias, nas médias (segmentares), ou nas mais
periféricas. Nas mais centrais, a cirurgia é muito
importante. Nas médias pode haver intervenção
cirúrgica, mas a angioplastia também pode ajudar. Quando é só um tromboembolismo periférico, usa-se terapêutica médica, como se faz com
os outros tipos de doenças de HTP.”
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O impacto da coordenação
de estudos do GAIC
na investigação clínica
Maria Inês Caetano
Coordenadora de Estudo do GAIC

Susana Silva
Coordenadora de Estudo do GAIC

A

tualmente, as unidades de coordenação
de estudos têm assumido um papel muito
importante na investigação clínica (IC).
Estas unidades apoiam os investigadores nos diferentes tipos de estudos/ensaios clínicos.
Um dos exemplos mais concretos do impacto da coordenação de estudos na IC é o Departamento de Coração e Vasos do CHULN, que conta
com o Gabinete de Apoio à Investigação Cardiovascular (GAIC), criado em 2012. A IC do Departamento aumentou consideravelmente desde então, tendo de momento a decorrer mais de 100
estudos (em recrutamento e follow-up), 14 destes em fase de aprovação.
O GAIC conta atualmente com 5 coordenadoras de estudo especializadas nas mais variadas
áreas, permitindo, deste modo, dar uma perspetiva mais abrangente no campo da investigação.
Papel/dia-a-dia de uma coordenadora
de estudos. Realidade do GAIC
Uma coordenadora de estudos (study coordinator, SC) tem grande responsabilidade no
que concerne à investigação clínica. A SC deverá ser o ponto de contacto entre o investigador
principal, a equipa de investigação, os participantes e o promotor. É fundamental garantir o
conhecimento do protocolo do estudo/ensaio,
de modo a agilizar todos os procedimentos em
conformidade. A SC tem também um papel muito importante durante o período de recrutamento de participantes, sendo sempre um dos seus
objetivos motivar a equipa, para que o recrutamento do estudo seja alcançado, e criar alicerces para facilitar a identificação (screening) de
participantes.
Sempre que um investigador referencia um
doente, a SC é alertada para que se inicie o processo de inclusão. Para isso, é necessário que a
SC tenha total conhecimento de todos os pro-
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cedimentos médicos, de enfermagem ou cardiopneumologia necessários. O processo de inclusão de um doente num estudo inicia-se com
a verificação dos critérios de inclusão/exclusão
por parte dos médicos investigadores da equipa.
Geralmente, a SC cria uma worksheet com a
compilação de todos os critérios e informações
importantes, que será preenchida pelo médico
investigador aquando do screening. Na fase de
explicação do “consentimento informado” ao
participante, a SC está, na maioria das vezes, presente, para dar o apoio necessário, ter o primeiro
contacto com o participante e explicar-lhe os assuntos mais administrativos relativos à sua participação no ensaio.
A SC, após ter o processo de assinaturas terminado, entrega o material referente ao participante previamente aprovado pelas entidades
regulamentares (ex. cartão do doente, guia de
acolhimento GAIC) e informa a equipa do estudo que já pode realizar os procedimentos necessários, de acordo com o protocolo. Cabe à SC
assegurar que todos os procedimentos são realizados de acordo com o protocolo e, caso existam
necessidades específicas, alertar o investigador
principal para que este avalie se é necessário
realizar algum procedimento adicional. O médico investigador, após terminar o exame objetivo
do participante, inicia o processo de escrita do
relatório de consulta, com o apoio da SC sempre que necessário. A correta documentação de
todas as atividades realizadas no âmbito do estudo e dos participantes é essencial ao longo de
todo o estudo.
A SC deverá, de forma regular, rever os dossiers de participantes e garantir que toda a documentação está arquivada, datada e assinada.
Além de toda a coordenação dos procedimentos,
a SC terá que introduzir – caso lhe seja delegada essa função – toda a informação que consta

no relatório da consulta no caderno de recolha de
dados eletrónico, designado por eCRF. Esta plataforma deverá ser preenchida com o máximo rigor, para garantir a qualidade dos resultados do
estudo.
Toda a informação inserida é alvo de análise interina periódica por parte de revisores médicos do promotor. Sempre que surge alguma
dúvida por parte destas entidades é aberta uma
pergunta (query), que geralmente terá que ser
respondida num curto prazo de tempo, prazo
esse definido pelo protocolo no início do estudo.
A SC tem também um papel ativo na resposta às
queries, verificando de forma contínua e regular
estas plataformas.
A SC deverá criar uma forte ligação não só
com o investigador principal, mas com toda a
equipa de investigação e, inclusive, com os participantes do estudo. Uma boa comunicação entre as equipas e um acompanhamento próximo
dos participantes ao longo do estudo maximiza
a retenção destes nos estudos e o cumprimento de todos os procedimentos e visitas, de acordo com o estipulado no protocolo. Muitos dos
participantes incluídos em estudos no Departamento de Coração e Vasos do CHULN, após término dos estudos, aceitam participar em novos
estudos, por confiarem na equipa e sentirem-se
acompanhados.
Uma equipa de investigação multidisciplinar,
cooperante e com bom relacionamento interpessoal é crucial para garantir uma boa performance do seu centro e tornar Portugal competitivo na
área dos ensaios clínicos.

Novas Fronteiras
em Medicina
Cardiovascular
7 a 9 de Fevereiro 2020
Centro
de Conferências
de Tróia
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Terapia larvar: um método
seguro, simples e eficaz
nas feridas complexas
Ana Almeida
Enfermeira em funções de gestão. Especialista em Enfermagem de Reabilitação.
Membro do Grupo de Viabilidade Tecidular da APTFeridas
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volvimento da mosca Lucilia sericata que se aplicam no leito da ferida em BioBag®, sendo os processos de aplicação e remoção pouco complexos.
A possibilidade de seleção do tamanho do BioBag® permite adequar o número de larvas a usar
para cada tratamento.
As enzimas existentes na secreção larvar quebram o tecido necrosado, sem danificar o tecido
viável presente no leito da ferida, ingerindo o tecido não viável, liquefeito pela ação das enzimas
libertadas. Esta ação permite a rápida degradação
de coágulos, quebra de ligações de fibrina e tecido
necrótico. Apesar das propriedades da terapia larvar mais conhecidas serem as capacidades de desbridamento e antimicrobianas, recentemente, foi
documentado, nomeadamente, que a secreção larvar apresenta substâncias anti-inflamatórias, atua
em sinergia com os antibióticos, tem capacidades
imunomodeladoras, pró-angiogénicas e facilita o
crescimento dos fibroblastos. É, portanto, possível afirmar que a terapia larvar atua diretamente
sobre as diversas etapas do acrónimo TIME(RS)
(T - Tecido não viável; I – Inflamação/Infeção; M
– Desequilíbrio do meio húmido; E – Bordos; R –
Reparação/Regeneração; S – Social).
A atuação da secreção larvar exclusivamente
no tecido inviável torna o risco hemorrágico reduzido. No entanto, existem situações em que é
necessária precaução especial, como o caso de
feridas tendencialmente hemorrágicas, feridas
próximas a vasos sanguíneos e doentes sob anticoagulação. Os doentes têm referido que esta técnica é indolor.
A duração de cada ciclo de terapia larvar é de
3 a 5 dias e a monitorização e o tratamento da ferida devem ser realizados diariamente, para avaliar a viabilidade das larvas e manter o ambiente
húmido necessário à sua atividade.
No desbridamento cirúrgico, tratamento standard anteriormente realizado, há um risco acrescido de hemorragia e de descompensação clínica

dos doentes, frequentemente com necessidade de
suporte transfusional, requerendo a realização
deste procedimento no bloco operatório.
Em síntese, o uso de terapia larvar foi determinante na qualidade dos cuidados prestados
aos doentes com necessidade de desbridamento. A terapia larvar tem revelado ser um método
simples, seguro e eficaz para o tratamento de feridas complexas, podendo evitar o desbridamento cirúrgico e reduzir o tempo de cicatrização; os
riscos clínicos associados ao desbridamento cirúrgico; o risco de grande amputação, a necessidade de utilização do bloco operatório; e longos
períodos de hospitalização.
No SCV do CHULN, o LDT tem demonstrado
ser um tratamento adjuvante muito útil em doentes portadores de feridas complexas, associado a procedimentos de revascularização (quando
necessário).
Esta terapia tem revelado excelente relação
custo-efetividade.
O estabelecimento de boas práticas na prevenção e tratamento de feridas demonstra resultados
altamente positivos, nomeadamente, redução do
número de erros, melhoria dos resultados (nomea
damente, boas taxas de cicatrização), bem como
maior previsibilidade dos custos associados.
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Serviço de Cirurgia Vascular (SCV) do
Centro Hospitalar Universitário Lisboa
Norte (CHULN) – Internamento e Hospital de Dia – baseia o tratamento diferenciado a
doentes portadores de feridas complexas em terapias convencionais e inovadoras. Além dos cuidados padrão, são aplicadas técnicas avançadas
no tratamento de feridas, tais como: terapia de
feridas por pressão negativa (convencional, incisional, ultraportátil e de irrigação), utilização de
plasma rico em plaquetas e terapia de desbridamento larvar (LDT).
Atendendo a que o SCV tem ao seu dispor várias terapias, defende que o tratamento de feridas complexas deve ter por base a formação e o
treino das equipas; que a abordagem para o tratamento de feridas complexas deve ser multidisciplinar; e que a aplicação de critérios nestas terapias deve ser rigorosa (pelo rigor técnico e pelo
seu elevado custo).
Tendo por objetivo a cicatrização da ferida e
sendo conhecida a importância do desbridamento na preparação do leito da ferida e no controlo/eliminação das barreiras à cicatrização, torna-se fundamental selecionar o(s) método(s) de
desbridamento adequado(s) aos locais de prestação de cuidados. Globalmente, esta seleção
é realizada de acordo com a situação clínica do
doente e a avaliação das características da ferida, bem como a experiência da equipa que presta
cuidados e do contexto.
O SCV do CHULN iniciou a sua atividade na
aplicação do LDT em setembro de 2016, tendo-se tornado o serviço pioneiro em Portugal a utilizar este método de desbridamento. Atualmente,
conta com mais de meia centena de doentes que
foram submetidos a desbridamento biocirúrgico.
Esta terapia avançada permite o desbridamento seletivo de tecido necrótico e a cicatrização mais rápida de feridas complexas. O LDT no
SCV utiliza larvas em 1.º e 2.º estádio de desen-
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Reabilitação cardiovascular

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

reabilitação cardiovascular centra em
volta do doente uma equipa multidisciplinar, multifacetada, que consegue,
de forma estruturada, dentro de cada área, identificar problemas e intervir, seguindo um programa
que inclui exercício”, afirma a cardiologista Ana
Abreu, coordenadora do Mestrado de RCV da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa.
A professora de Cardiologia sublinha que “há
cada vez mais profissionais de saúde interessados
na RCV”. E lembra que “as equipas multidisciplinares devem, idealmente, ser compostas por cardiologista, fisiatra, fisiologista do exercício, fisioterapeuta, técnico de Cardiopneumologia, enfermeiro,
psicólogo, nutricionista e assistente social”.
Para a médica, “a educação e formação específica de diferentes profissionais pode garantir, na
prática clínica, a qualidade das equipas multidisciplinares em programas de RCV”.
A primeira turma deste mestrado, iniciado em

Uma mais-valia na formação
Nélson Cunha
Interno de Cardiologia,
Serviço de Cardiologia do
Departamento de Coração
e Vasos, CHULN, CCUL, FMUL

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

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

2018, inclui médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e técnicos de Cardiopneumologia, incluindo o
grupo candidatos do Brasil e da Índia.
Ana Abreu, que coordena o Programa de Reabilitação Cardiovascular do CHULN, lembra que
um inquérito da responsabilidade da Sociedade

Um complemento importante

Portuguesa de Cardiologia demonstrou que apenas 8% dos doentes vítimas de enfarte integram
estes programas. No entanto, essa percentagem
tem vindo a crescer e a expectativa é que, em breve, se possa atingir os 20%.
“No CHULN estamos a tentar que todos os doentes com indicação para reabilitação residentes
na área da Grande Lisboa ou localidades próximas
sejam enviados à Consulta de Avaliação Pré-Reabilitação. O que se verifica é que conseguimos que
a maioria adira ao programa. Os poucos que não o
fazem é, sobretudo, porque vivem mais longe”, informa, acrescentando:
“O ideal seria conseguir formar equipas noutros hospitais e em unidades de cuidados de saúde primários que pudessem, em colaboração e
em rede, abranger áreas da população em que o
doente, mesmo que fosse tratado no CHULN ou
noutro hospital, pudesse integrar e/ou dar continuidade ao programa na sua área de residência.”

Disponibilizar um melhor
acompanhamento aos doentes

Susana Pires
Cardiopneumologista,
AIDFM – Associação
para a Investigação e
Desenvolvimento da
Faculdade de Medicina

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

Sónia Oliveira
Cardiopneumologista,
Hospital de Braga

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

Dia Mundial do
Coração 2019
“Temos feito um bom trabalho no tratamento das doenças cardiovasculares, mas não tanto na sua prevenção”, considerou Fausto Pinto, diretor da
FMUL e presidente eleito da Federação Mundial do Coração, ao intervir
no webinar que coordenou e que se realizou no âmbito do Dia Mundial do
Coração, assinalado a 29 de setembro.

I

nserido no “E-conversas sobre saúde na
FMUL”, o debate em causa foi subordinado
ao tema “Prevenção cardiovascular – Estratégias globais para o futuro”, tendo Fausto Pinto
contado com a colaboração de Ana Abreu, professora da FMUL, na coordenação do evento.

A Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC)
associou-se ao debate e esteve representada pelo
próprio presidente, Victor Gil. Entre os participantes, desde Moçambique, esteve Albertino Damasceno, da Universidade Eduardo Mondlane,
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que apresentou uma visão da realidade daquele
país africano.
A sessão webinar antecipou o programa preparado para o Dia Mundial do Coração, incluindo atividades para a população que tiveram lugar no Jardim da Torre de Belém, em Lisboa,

na sequência de uma parceria entre a FMUL e
a SPC.
As pessoas que ali se deslocaram puderam fazer uma avaliação do risco cardiovascular e participar numa caminhada a pé ou num passeio de

bicicleta, e até numa aula de ioga. No final do
dia, a Torre de Belém foi iluminada de vermelho,
para simbolicamente assinalar o Dia Mundial do
Coração, uma ação inserida no movimento “Illuminating the world red”, que teve o apoio da Câmara Municipal de Lisboa.
Na luta contra as DCV, a Federação Mundial
do Coração (World Heart Federation) desenvolve
todos os anos uma campanha mundial que pretende juntar o maior número de países para que
se desenvolvam ações de sensibilização.
O Centro Cardiovascular da Universidade de
Lisboa (CCUL), um centro de investigação da
FMUL, presidido por Fausto Pinto, abraçou a iniciativa, realizada em parceria com a SPC, organizando um programa que pretendeu ir ao encontro do Dia Mundial do Coração.

Workshop sobre

“Alimentação saudável”
Numa iniciativa conjunta do
CCUL e do CRECUL - Centro de
Reabilitação Cardiovascular da
Universidade de Lisboa, e no âmbito do Dia Mundial do Coração, realizou-se um workshop sobre “Alimentação saudável”, com o chef
Luís Castello. O palco foi o Laboratório de Dietética e Nutrição do
Hospital de Santa Maria.
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Registos de enfermagem no Serviço
de Cirurgia Vascular do CHULN-HSM
Ana Marta dos Santos de Carvalho
Enfermeira especialista em Enf. de Reabilitação, Serviço de CV do CHULN-HSM

Cândida Maria Cardoso Pereira
Enfermeira graduada, Serviço de CV do CHULN-HSM

A

crescente necessidade de acesso à informação por parte dos intervenientes no
processo de prestação de cuidados numa
era de avanços tecnológicos e de informatização globalizada obriga a que as instituições de
saúde e, por conseguinte, a enfermagem necessitem de caminhar lado a lado com a tecnologia,
sem perder, no entanto, as especificidades que
a definem. Como ferramenta indispensável para
o dia-a-dia do enfermeiro, o processo de enfermagem informatizado permite planificar e decidir os cuidados a serem prestados através de um
processo dinâmico e individualizado. A OE advoga que a implementação de linguagem CIPE
dotará a enfermagem portuguesa de uma terminologia própria, permitindo a
recolha e a utilização da informação relacionada com a prática de enfermagem, de forma
simultaneamente rigorosa e
uniforme.
A opção institucional de
implementar a Classificação
Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE) no
CHULN levou à necessidade
de formação dos profissionais
nesta área, bem como à criação de grupos de trabalho que
têm vindo a desenvolver as bases necessárias para a sua implementação. A implementação do catálogo
CIPE na prática de enfermagem no Serviço de
Cirurgia Vascular do CHULN permite suporte
da informação do doente, possibilitando o desenvolvimento da formação e da investigação/
/continuidade, bem como a monitorização da
qualidade dos cuidados. Contribui igualmente
para dar visibilidade aos cuidados de enfermagem desenvolvidos e aos ganhos em saúde das
populações.

Constata-se, assim, a necessidade de facilitar o processo de partilha e recurso à informação produzida pelos enfermeiros, assegurando
que esta é compreendida tanto pelos sistemas em
uso, quer pelos seus utilizadores.
A CIPE é um sistema unificado da linguagem que sustenta a padronização da documentação de enfermagem no momento da prestação
de cuidados. Os dados e informação resultantes
podem ser utilizados para o planeamento e gestão dos cuidados de enfermagem, previsões financeiras, análise dos resultados dos doentes
e desenvolvimento de políticas. Sendo um padrão internacional, a CIPE facilita a recolha e
análise de dados de enfermagem entre popula-

Os dados originados pela
utilização da CIPE podem
sustentar a tomada de decisão,
melhorando assim a segurança
e a qualidade dos cuidados para
os doentes e as famílias.
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ções, serviços de cuidados de saúde, idiomas e
regiões geográficas.
Os dados originados pela utilização da CIPE
podem sustentar a tomada de decisão, melhorando assim a segurança e a qualidade dos cuidados
para os doentes e as famílias. Assim, os catálogos
permitem aos enfermeiros que trabalham numa
área de especialidade (cuidados cirúrgicos, cuidados no fim de vida), ou numa área focal de enfermagem (promoção da adesão ao tratamento,

tratamento da dor) integrarem mais facilmente a
CIPE na sua prática.
Os catálogos não substituem o juízo de enfermagem. O parecer clínico e a tomada de decisão
do enfermeiro serão essenciais para a prestação de
cuidados individualizados aos doentes e às respetivas famílias. Estes constituem uma referência de
fácil acesso para os enfermeiros no seu particular
contexto de cuidados, dado que apresentam subconjuntos da CIPE. A documentação dos cuidados
de enfermagem utilizando a CIPE irá melhorar a
segurança e a qualidade dos cuidados de saúde ao
fornecer dados sistemáticos, recuperáveis, acerca
dos cuidados de saúde em todo o mundo.
Não há um modelo teórico ou conceptual específico para a organização dos diagnósticos, resultados e intervenções de enfermagem num catálogo. A apresentação dos enunciados CIPE
(diagnósticos, resultados e intervenções) pode
variar para diferentes catálogos e é determinada
pelos enfermeiros que os elaboram.
No que diz respeito à experiência do Serviço
de CV na implementação dos registos ClPE, tem
sido um processo no qual toda a equipa está envolvida, motivada e empenhada. Neste âmbito,
para essa participação, foi criado um grupo dinamizador responsável pela implementação do catálogo CIPE. Como estratégias, delineou-se:
• Elaboração de um trabalho de enquadramento/suporte bibliográfico e teórico sobre a temática, possibilitando fundamentar as intervenções a desenvolver (avaliação inicial / focos mais
relevantes / ações, padrão de documentação).
Entre outras ações desenvolvidas, destacam-se:
• Elaboração de um documento para a colheita de dados/avaliação inicial em linguagem CIPE;
• Apresentação/discussão do documento com
a equipa;
• Implementação do projeto;
• Identificação dos focos mais relevantes para
a prática de enfermagem da CV (quadro 1);

• Divisão dos focos para a elaboração das intervenções de enfermagem (quadro 2);
• Monitonização e acompanhamento do trabalho desenvolvido;
• Momentos formativos (passagem de turno)
para a partilha de opiniões sobre os focos/diagnósticos/intervenções de enfermagem;
• Planeamento de sessões de formação em serviço para debate/discussão/aprovação das intervenções de enfermagem relativas a cada um dos focos;
• Construção/apresentação/discussão do padrão
de documentação dos registos em linguagem CIPE;
• Organização de um manual de apoio à equipa.

Quadro 1: Focos considerados
relevantes na prática de enfermagem
da Cirurgia Vascular
Autocuidados:
• Alimentar-se
•C
 uidar da higiene
pessoal
•V
 estir-se ou
despir-se
• Virar-se
Conhecimento
processo cirúrgico
Dispneia
Dor
Eliminação

Ferida crónica
Ferida cirúrgica
Hemorragia
Limpeza das vias
aéreas
Mobilidade
Queda
Úlcera de pressão
Ventilação
espontânea

Quadro 2: Intervenções
de enfermagem na prática
de enfermagem de Cirurgia Vascular
Promover
Vigiar
Adeuar
Gerir
Posicionar

Monitorizar
Explicar
Ensinar
Executar
Treinar

As atividades a desenvolver estão contempladas no plano de formação em serviço. A avaliação e a divulgação dos resultados deste catálogo serão facultadas no início
do ano 2019. Realizar-se-á
uma avaliação intermédia/depuração a ser executada em simultâneo com a execução do
mesmo. A sua operacionalização será realizada através de
auditorias internas, tendo por
base o documento implementado no serviço, discussões em
equipa e questionários. A divulgação dos resultados é uma
fase importante, na medida
em que dá a conhecer à equipa, e mesmo à instituição, a
pertinência do catálogo e o caminho percorrido na resolução
de eventuais problemas.
A equipa pode ainda propor
e desenvolver investigação utilizando os dados
de diagnóstico do cliente, resultado e intervenção adquiridos através do uso do catálogo CIPE
no ambiente de cuidados. Os catálogos podem
ser adotados para uso pelos utilizadores nos
seus serviços na prática. Os utilizadores podem
querer incluir alguns ou todos os enunciados
nos seus sistemas de documentação e informação, conforme o apropriado para as suas necessidades individuais.
O grande desafio que se coloca aos enfermeiros relaciona-se com a forma como são efetua
dos os registos das suas atividades. Fazendo
parte integrante do processo clínico, os registos
de enfermagem permitem conhecer as observações, decisões, intervenções e resultados esperados das ações, assim como assegurar uma
continuidade dos cuidados. Com a padronização da linguagem através do recurso a classifi-

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

Fazendo parte integrante do
processo clínico, os registos
de enfermagem permitem
conhecer as observações,
decisões, intervenções e
resultados esperados das ações,
assim como assegurar uma
continuidade dos cuidados.
timular o desenvolvimento da enfermagem enquanto disciplina e profissão, dando-lhe outra
visibilidade. Possibilitará também introduzir
uma maior sistematização na intervenção dos
enfermeiros e facilitar a avaliação dos resultados do seu trabalho.
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Cirurgia Cardiotorácica “abre as portas” do
bloco à Cirurgia Vascular no CHU Lisboa Norte

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

Nuno Carvalho Guerra, Luís Mendes Pedro, Ângelo Nobre e Carlos Martins

“Abre as portas”, mas não só. Os cirurgiões do Serviço de Cirurgia Vascular
sobem os quatro pisos que os separam do Bloco da Cirurgia Cardiotorácica,
no lado norte do edifício de Santa Maria, e têm à sua espera pelo menos
dois colegas cirurgiões, entre os quais o próprio diretor do Serviço, Ângelo
Nobre. Mas também uma bateria de enfermeiros e assistentes operacionais,
dois anestesiologistas, outros tantos perfusionistas e uns quantos médicos
internos e técnicos em formação daquele Serviço. A eles se juntam profissionais da Pneumologia e da Neurologia, ou até da Urologia, por exemplo.
Nestas páginas, dá-se um especial destaque ao papel da anestesiologia e
da perfusão e à utilização dos potenciais evocados numa tarefa que consiste, como alguém disse, “em substituir a aorta por um tubo de plástico”.

U

ma cirurgia aberta para resolver um
aneurisma da aorta toracoabdominal
chega a juntar, numa das duas salas do
Bloco Operatório do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica reservada para o efeito, praticamente
duas dezenas de pessoas. A movimentação num
dos lados da mesa onde está deitado o doente
torna-se, aliás, praticamente impossível, devido
ao equipamento de perfusão que ali foi colocado
– indispensável para assegurar a circulação extracorporal –, monitorizado por dois perfusionistas, que podem estar ainda acompanhados de
um colega em formação.
A Just News testemunhou as duas intervenções do género realizadas no passado mês
de outubro (dias 2 e 30). Luís Mendes Pedro,
que dirige o Serviço de Cirurgia Vascular do
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CHULN há 3 anos, mas que a ele está ligado há
30, desde os tempos do internato, prefere não
falar em números. Mas sempre vai dizendo que
deverão ser operados “uns 20 a 30 toracoabdominais por ano”, dos quais cerca de dois terços
dos doentes são submetidos a cirurgia endovascular”.
“A circulação extracorporal é uma técnica própria da Cirurgia Cardiotorácica, portanto, aqui, no nosso hospital, desenvolvemos um
modelo de colaboração entre os dois serviços,
uma vez que funcionamos muito bem em termos do Departamento de Coração e Vasos. Fazemos isto em conjunto”, afirma Luís Mendes
Pedro.
“Os cirurgiões torácicos abordam o tórax,
que é o seu território, e nós tratamos da par-

te abdominal, que é o nosso terreno preferencial. Eles têm os perfusionistas e o know-how já
completamente apurado para lidar com as máquinas de circulação extracorporal. Nós não temos, por isso, em vez de desenvolvermos curvas
de aprendizagem nessa matéria, preferimos trabalhar em colaboração”, explica.
“Uma Big One!”
Luís Mendes Pedro diz que esta cirurgia já
chegou a ser feita no Bloco do seu Serviço, mas
a verdade é que, “embora sendo uma patologia
da área da cirurgia vascular, logisticamente, faz
mais sentido fazer estas intervenções no Bloco
da Cardiotorácica”. Principalmente por causa
do equipamento que permite a circulação ex-

tracorporal, que assim não precisa de ser deslocado.
Não fugindo, aliás, ao que é habitual, um
dos doentes intervencionados em outubro
com aneurisma toracoabdominal e antecedentes de “reparação” de uma dissecção aórtica
(2003) e posterior substituição de uma válvula cardíaca (2015) ficou internado nos Cuidados Intensivos do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, onde deu entrada já ao final da tarde,
mais de 8 horas depois de ter sido induzida a
anestesia.
Programada, neste caso, cerca de um mês
antes de ser realizada, esta cirurgia – “Uma
Big One!”, como lhe chamaria uma das enfer(Continua na pág. 25)
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filipe pereira E VANESSA Freitas, CARDIOPNEUMOLOGISTAS
PERFUSIONISTAS:

Ilda Viana, anestesiologista:

“Esta cirurgia exige muita monitorização
e uma capacidade de reação rápida”
Ilda Viana, que coordena o grupo de anestesiologistas dos serviços de Cirurgia Cardiotorácica e de Cardiologia do CHULN, reconhece que
a cirurgia aberta do aneurisma da aorta toracoabdominal “é uma das mais complexas que
fazemos aqui no Bloco por ser mais agressiva
para o doente”.
“A instabilidade do doente é grande, exigindo
muita monitorização e uma capacidade de reação rápida”, afirma a anestesiologista, acrescentando que se trata de uma intervenção que
obriga a um diálogo permanente com os cirurgiões e os perfusionistas.
“É um trabalho de equipa, na preparação do
doente, na avaliação do caso, na discussão da
abordagem cirúrgica. Fazemos sempre uma
reunião com toda a equipa – médicos, enfermeiros e perfusionistas – uns dias antes da cirurgia para sabermos que tipo de doente vamos encontrar, qual o risco que oferece. É tudo
definido de forma coordenada entre a anestesia, a cirurgia e a perfusão”, explica Ilda Viana.
Com um doente bastante complexo, muita coisa para fazer, frequentemente em simultâneo,
e com uma cirurgia que se prolonga por várias
horas, são mobilizados, sempre que possível,
dois anestesiologistas num caso de aneurisma

Mariana Rodrigues e Ilda Viana

da aorta toracoabdominal. Situação que não é
nada fácil de gerir se virmos que a equipa de
anestesiologistas que desenvolve a sua atividade no Bloco da Cirurgia Cardiotorácica, que há 3
anos era constituída por seis especialistas, está
neste momento limitada a quatro elementos.
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Quanto ao número de internos de Anestesiologia, é muito variável, pois, “há alturas em que
temos um ou mesmo nenhum e outras em que
podem ser três, quatro ou cinco, cada um deles passando connosco um período de dois ou
três meses…”
Mariana Rodrigues foi a especialista mais recente a integrar o grupo de Ilda Viana e esteve
presente nas duas cirurgias a que a Just News
assistiu. “Está numa fase de treino, de aquisição de experiência, relativamente a estas intervenções”, observa a nossa interlocutora.
Ilda Viana recorda, a propósito, as primeiras
cirurgias em que participou em Santa Maria,
com a presença de um cirurgião holandês que
veio de Maastricht para ajudar a implementar
o programa em Portugal. “Foi há uma meia
dúzia de anos...”, recorda.
A introdução, há cerca de 3 anos, de um circuito de “mini CEC” representou uma evolução
significativa neste tipo de cirurgia “porque os
doentes sangram menos, tornando o intraoperatório mais fácil, naquilo que diz respeito à
hemorragia grave, que era uma das grandes
causas de morbimortalidade, pelas alterações
de coagulação terríveis que originam”.

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

“Fiz uma escolha muito
consciente”
Embora tenha crescido no Ribatejo, foi em
Lisboa que nasceu e tem vivido. A ligação a
Santa Maria é enorme – Ilda Viana tirou o
curso na FMUL, fez o estágio e o internato
da especialidade neste hospital e agora só
o deixará quando se reformar.
“Fiz uma escolha muito consciente”, garante, quando recua no tempo e procura justificar a opção pela Anestesiologia dizendo
que o ambiente do bloco operatório a atraía
e que “gostava da parte médica do doente cirúrgico”. Responde que a escolha que
fez tem correspondido “completamente” ao
que esperava.
“Então a Cardiotorácica, que foi outra escolha, é uma área com particularidades concretas, nomeadamente o facto de serem todos doentes... bastante doentes do ponto
de vista cardiovascular, onde predomina o
desafio do controlo hemodinâmico”, refere
Ilda Viana.

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

Filipe Pereira e Vanessa Freitas

de de Lisboa (ESTSL). Diz que teve “a sorte”
de estagiar em perfusão no Hospital da Cruz
Vermelha e convidaram-na a ficar. Por lá ficou
15 anos.
Filipe Pereira, apenas quatro meses mais velho, também sonhava com Medicina, mas acabou a fazer Cardiopneumologia na ESTSL (“Sou
do último ano de bacharelato…”, esclarece). Começou por fazer um período de férias de uma
colega do Curry Cabral, realizando exames pré-operatórios, passou 6 meses na Pneumologia
do Pulido Valente e ainda fez Urgência em São
(Continua na pág. 26)

(Continuação da pág. 23)

meiras que nela participou – é tão invasiva que
não é aconselhável em pessoas com mais idade
ou com patologias que as fragilizam profundamente.
É também de uma complexidade tão grande
que não é nada comum, inclusive, a nível europeu. Luís Mendes Pedro diz que esta abordagem
aberta do aneurisma da aorta toracoabdominal
se faz, fundamentalmente, em dois grandes centros na Europa: Maastricht (Holanda) e Milão
(Itália).
Os doentes chegam ao CHULN vindos de Viseu, do Porto, de Coimbra, de Guimarães… “São
aneurismas complexos, cujo tratamento implica
uma tecnologia também muito complexa”, comenta Luís Mendes Pedro, esclarecendo que “já
há uma longa tradição de referenciação destes
casos difíceis para o Hospital de Santa Maria”,
desde que era diretor do Serviço de Cirurgia Vascular Dinis da Gama.
Fernandes e Fernandes, que lhe sucedeu,
tendo ocupado o cargo até se aposentar, em dezembro de 2016, “foi o impulsionador, a partir de 2012, deste tipo de abordagem, em que
se assegura a proteção dos órgãos através de
uma perfusão externa, por uma circulação extracorporal, bem como da estreita colaboração
que existe com o Serviço de Cirurgia Cardiotorácica.
Luís Mendes Pedro sublinha o papel do seu
antecessor “na realização dos primeiros casos, na ultrapassagem das primeiras dificuldades, na organização da equipa…” E frisa:
“Tivemos uma curva de aprendizagem cirúrgica, anestésica, dos perfusionistas, das enfermeiras…”
Atualmente, a cirurgia aberta do aneurisma
toracoabdominal é realizada por Luís Mendes
Pedro e Ângelo Nobre, com a ajuda de um ou
dois cirurgiões de cada um dos serviços. Mobiliza dois ou mais anestesiologistas, “porque
implica imensas monitorizações”; um número elevado de enfermeiros (de anestesia, instrumentistas e circulantes); a Pneumologia
“para, através de uma broncoscopia, verificar
a correta colocação da entubação pulmonar
seletiva”; o Serviço de Sangue, “uma colaboração decisiva, muito importante”; a Neurologia, “para a monitorização dos potenciais evocados”…
Resta acrescentar que a intervenção de 30 de
outubro envolveu um doente do sexo feminino,
também na casa dos 50 anos, e que permitiu resolver mais um caso de aneurisma toracoabdominal pós-dissecção aórtica.
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José antes de o convidarem a enveredar pela perfusão.
“Vim aqui para a Cirurgia Cardiotorácica de Santa Maria e logo ao fim de um dia ou dois percebi
que era o que eu queria”, revela Filipe Pereira, que
nunca mais esqueceu a data de 18 de junho de
1999, quando ali chegou.
Há cerca de 5 anos, Vanessa Freitas resolveu
aceitar o convite para deixar a Cruz Vermelha e
mudou-se para o CHULN, convidada pelo colega, integrando assim a equipa de perfusionistas.
Esclarece que não foi difícil tomar essa decisão
porque passava cerca de quatro meses por ano
em Angola, no âmbito de um projeto do HCV
que diz ter “adorado”, mas que lhe roubava uns
quatro meses por ano de convívio familiar.
Filipe Pereira revela que “o grande avanço técnico e metodológico muito significativo” a nível da perfusão verificou-se há uns três anos.
“Na cirurgia aberta da aorta toracoabdominal, passámos de uma mortalidade que de-

Perfusão seletiva
com minicircuito
Filipe Pereira diz que a técnica utilizada em
Santa Maria – perfusão regional com minicircuito – representou um “passo em frente” no
processo de circulação extracorporal do sangue, nomeadamente no caso de uma cirurgia tão complexa como a que visa resolver o
problema do aneurisma da aorta toracoabdominal.
“A nível nacional, somos os únicos que a fazemos assim, com este tipo de circuito”,
sublinha, enquanto Vanessa Freitas acrescenta que, “quando começámos esta técnica, veio um perfusionista espanhol (Mario
Garcia) dar-nos apoio”.

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

José Castro, técnico de Neurofisiologia, explica como se faz a monitorização intraoperatória:

Utilizar os potenciais evocados para preservar a medula espinal
Assegurar a integridade da medula espinal e,
consequentemente, prevenir que haja danos
irreversíveis, é o motivo pelo qual a equipa
de profissionais envolvidos numa cirurgia do
aneurisma da aorta toracoabdominal inclui
um elemento do Laboratório de Eletromiografia do CHULN.
José Castro, 36 anos, técnico de Neurofisiologia, explica com clareza qual o seu
papel durante a intervenção: alertar o cirurgião para uma eventual isquemia importante da medula, levando a que seja
restaurada a circulação sanguínea e evitando, assim, algum possível dano irreversível na zona da mesma afetada pela
clampagem.

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

A principal função do Laboratório de Eletromiografia, que observa perto de três mil doentes/ano, consiste em realizar exames de
ambulatório e dar apoio a diversas consultas no hospital, sendo também Centro de Referência para a Paramiloidose e a Esclerose
Lateral Amiotrófica.
Com uma equipa que integra apenas dois
médicos, um dos quais em part-time, e dois
técnicos, o laboratório é chefiado pela neurologista Isabel Conceição, que a certa altura
se dedicou à monitorização intraoperatória,
algo que viria depois a cativar o interesse de
José Castro.
“Damos apoio a áreas específicas como à Ortopedia, à Neurocirurgia e, esporadicamente, à Cirurgia Vascular / Cirurgia Cardiotorá-
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vamos começar”
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mular um nervo periférico de um membro inferior e captar a resposta ao nível do córtex. Nós
fazemos isso antes de qualquer procedimento
cirúrgico, para vermos qual a resposta base do
doente, e depois vamos continuando a aplicar o
estímulo elétrico ao longo da cirurgia.”
E prossegue: “Raramente acontece não haver
qualquer alteração. O que normalmente sucede é a resposta ir ficando cada vez mais atrasa-

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

José Castro já sabe que tem que redobrar
a atenção quando Luís Mendes Pedro avisa: “A partir de agora, vamos começar!” É
nessa altura que se procede à clampagem
da aorta toracoabdominal, deixando esta
de abastecer as pequeníssimas artérias
que fornecem diretamente a medula espinal de sangue, oxigénio e nutrientes. O risco de esta deixar de funcionar corretamente é real.
“Nessa altura, a interpretação dos sinais
que estamos a observar, e que dependem
de imensos fatores – técnicos, sistémicos
e da própria cirurgia –, tem que ser feita
‘na hora’, para se poder dar uma informação que é essencial para o cirurgião”, refere o técnico de Neurofisiologia, para quem
o seu papel neste tipo de cirurgia “sempre
foi e continuará a ser stressante”, independentemente da drástica diminuição dos valores de morbimortalidade registada nos
últimos anos.
A “interação muito chegada” com cirurgiões e anestesistas neste tipo de intervenção é fundamental, por exemplo, “para
tentar perceber se existe alguma alteração
do ponto de vista sistémico que possa justificar os dados que vamos recebendo”. A
observação do que se passa com os membros superiores do doente “funciona como
fator de segurança adicional”. Se houver
apenas alguma alteração nos membros
inferiores isso será um evidente sinal de
alerta.

as pernas. Ora isto é algo que não pode acontecer de uma forma muito regular porque interfere, obviamente, com a cirurgia”, refere José
Castro.
Também aqui a comunicação entre o técnico e o cirurgião é essencial para que uma cirurgia tão complexa como a do aneurisma da
aorta toracoabdominal seja concluída com
êxito.
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Oxigenoterapia no enfarte agudo do miocárdio:
novo paradigma e otimização das boas práticas
Marco António Coutinho Pinto
Enfermeiro na Unidade de Tratamento Intensivo Coronário,
Serviço de Cardiologia do CHULN

A

Unidade de Tratamento Intensivo Coronário (UTIC) é uma unidade diferenciada
e especializada no tratamento de doentes
com disfunção cardíaca. Uma grande percentagem dos doentes na UTIC é admitida com o diagnóstico de síndrome coronária aguda (SCA), sendo a mais frequente o enfarte agudo do miocárdio
com elevação do segmento ST (STEMI). Com os
avanços no conhecimento científico e tecnológico, verifica-se uma constante alteração das práticas, com vista a melhorar a prestação, a segurança e a qualidade dos cuidados prestados. Neste
sentido, o tratamento do enfarte agudo do miocárdio (EAM) tem vindo a sofrer atualizações, salientando-se a administração de oxigénio. Deste
modo, surge a necessidade de uma busca constante da melhor e mais recente evidência científica.
Os enfermeiros são profissionais de saúde habilitados com competências técnico-científicas e
humanas para a prestação de cuidados de enfermagem, sendo responsáveis pelas decisões que
tomam e pelos atos que praticam ou delegam.
No seu contexto profissional, devem procurar a
excelência da prestação de cuidados e ser pró-ativos na busca de fundamentação que sustente as suas práticas. Neste âmbito, surgiu a necessidade da otimização das práticas na abordagem
ao doente com EAM. Assim, procedeu-se a uma
pesquisa bibliográfica sobre a oxigenoterapia no
doente com EAM, tendo sido selecionados os artigos mais relevantes sobre a temática publicados
desde 2013.
A administração de oxigénio durante o tratamento do EAM é uma prática comum, que perdura há mais de um século. A aproximadamente
90% dos doentes com suspeita de EAM é administrado oxigénio suplementar.(1) A razão que justifica tal ação está no aumento do fornecimento de oxigénio ao miocárdio isquémico e, assim,
limitar o tamanho do enfarte e as complicações
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subsequentes. Não obstante, segundo Mayor et
al. (2017), tal facto é limitado e suportado apenas
por estudos laboratoriais experimentais e por estudos clínicos com uma população reduzida.(1)
Contudo, os efeitos clínicos da oxigenoterapia
nos doentes com suspeita de EAM e normóxicos
ainda não estão bem estabelecidos e são cada vez
mais os estudos que investigam tais efeitos nesta
população específica.(1)
Desde 2015, tem-se vindo a assistir a uma
alteração neste paradigma. As guidelines nas
áreas da cardiologia e da ressuscitação recomendam a administração de oxigénio em doentes hipoxémicos, com saturação periférica
de oxigénio (SpO2) < 90% ou
uma pressão parcial de oxigénio (paO2) < 60 mmHg, ou em
doentes que evidenciam sinais
de dificuldade respiratória.(2–4)
Em abril de 2018 foi publicada na Lancet uma revisão sistemática, a qual mostrou que
a administração suplementar
de oxigénio em doentes internados com saturações normais
aumentava a mortalidade. Assim, os autores concluíram que
o oxigénio deve ser administrado de forma conservadora. Posto isto, Siemieniuk e os seus colaboradores (2018) recomendam que doentes
com acidente vascular cerebral (AVC) agudo ou
EAM não recebam oxigénio suplementar, se as
SpO2 forem iguais ou superiores a 90%.(5)
Dois estudos importantes neste âmbito corroboram os efeitos deletérios da administração suplementar de oxigénio em doentes normóxicos: o
AVOID e o DETO2X-AMI. O estudo AVOID (Air
Versus Oxygen in Myocardial Infarction)(6) é um
estudo australiano que randomizou 441 doentes

com STEMI para receberem oxigénio suplementar (8 l/min via máscara facial) ou não receberem
oxigénio adicional. Posteriormente, avaliaram o
tamanho do enfarte, bem como os eventos clínicos, e verificaram que nos doentes suplementados
com oxigénio e sem hipoxia existiu um aumento
da área do enfarte (55% maior) aos 6 meses.
Por sua vez, no estudo DETO2X-AMI (Determination of the Role of Oxygen in Suspected
Acute Myocardial Infarction)(7), sueco, multicêntrico e randomizado, participaram 6629 doentes com suspeita de EAM e SpO2 > 90%. Estes

Os enfermeiros são profissionais
de saúde habilitados com
competências técnico-científicas
e humanas para a prestação de
cuidados de enfermagem, sendo
responsáveis pelas decisões
que tomam e pelos atos que
praticam ou delegam.
doentes foram randomizados para receber oxigénio suplementar (6 L/min durante 6 a 12 horas,
através de máscara facial) ou permanecer em ar
atmosférico. Os autores concluíram que a suplementação de oxigénio, nos doentes com suspeita
de EA, que não têm hipoxemia não reduz a mortalidade aos 12 meses.
Neste sentido, importa perceber os mecanismos fisiopatológicos subjacentes ao efeito da hiperoxia no sistema cardiovascular. Vários es-
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Figura 1: Potenciais mecanismos dos efeitos prejudiciais do oxigénio no coração (Adaptado de Shuvy
et al, 2013). A hiperoxia diminui a disponibilidade de óxido nítrico (NO) (vasodilatador potente), o que
leva ao aumento do tónus vascular. Por sua vez, a produção de radicais livres de oxigénio (ROS) diminui
a disponibilidade de prostaciclina e aumenta os níveis de endotelina-1, mecanismo proposto para a
vasoconstrição relacionada com a hiperoxia. Consequentemente, 8%-30% do fluxo coronário é reduzido,
diminuindo assim o fornecimento de oxigénio ao miocárdio e, por conseguinte, comprometendo a sístole e a
diástole. NADH - Dinucleótido de nicotinamida e adenina; NO – óxido nítrico; NOOO – Peroxinitrito.

tudos vêm demonstrar que elevados níveis de
oxigénio diminuem o fluxo coronário, o débito
cardíaco e o volume de ejeção ventricular e aumentam a resistência vascular periférica, a pressão arterial e os radicais livres de oxigénio, o que
se traduz em efeitos deletérios para o organismo
e, em particular, para o coração (figura 1).(8,9)
Em conclusão, a oxigenoterapia em doentes
com concentrações normais de oxigénio aumenta a área da lesão do miocárdio, a probabilidade
de reenfarte e o potencial para o desenvolvimento de arritmias fatais. Deste modo, apenas é recomendado iniciar suplementação de oxigénio se
SpO2 < 90%, com manutenção das mesmas en-

tre 94% - 98%, sendo o objetivo terapêutico para
doentes em risco de insuficiência respiratória hipercápnica saturações entre os 88 e 92%.
Dados os avanços na medicina e na tecnologia, é importante estar desperto para as novas
atualizações e recomendações. Como profissionais de saúde, os enfermeiros, dada a complexidade e dignificação do seu exercício profissional,
têm o dever, para com o doente, comunidade e os
outros profissionais de saúde, de praticar a sua
atividade de acordo com as melhores orientações
e práticas clínicas e, deste modo, manter as suas
competências atualizadas e baseadas na melhor
evidência científica.
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Simples, Saborosa e Saudável
– a fórmula da Dieta
Mediterrânica
Catarina Sousa Guerreiro
Nutricionista. Professora associada, coordenadora
da licenciatura em Ciências da Nutrição da FMUL

T

odos os dias são válidos para pensarmos
na nossa saúde. Mas, porventura, a existência de um dia que celebra a saúde do
Coração faz-nos refletir acerca do modo como estamos a “alimentar” o órgão vital da vida humana.
É já bem consensual que uma alimentação
desajustada deverá ser encarada como um
fator de risco comportamental para as doenças
cardiovasculares. Diz-nos a literatura que a
adoção de um padrão alimentar mediterrânico
será uma das mais saudáveis formas de nos alimentarmos, por se tratar de um padrão caracterizado por inúmeros nutrientes funcionais, o que
significa que, para além da sua importância nutritiva, estes nutrientes apresentam também propriedades fisiológicas interessantes para o bom
estado de saúde do indivíduo.
Seremos nós portugueses um povo que, apesar da sua localização bem próxima da bacia mediterrânica, pratica este tipo de alimentação?
Os dados mostram que talvez não. Revela-nos o
inquérito alimentar nacional de 2017 que, de uma
forma geral, consumimos mais carne e menos legumes e fruta do que o desejável. Em particular
no caso da fruta e legumes, 75% da população
não atinge os 400 g recomendados. Se olharmos
apenas para os adolescentes, esses valores são
impressionantes, ultrapassando os 90%.
De outro prisma, só 1 em cada 10 adolescentes consome a dose considerada saudável. E será
esta uma dose assim tão elevada que faça com
que a adesão seja difícil? Não… 400 g de legumes
e fruta são facilmente atingíveis com ingestão diária de 2-3 porções de fruta e 2-3 porções de legumes (a acompanhar o prato e/ou sopa).
Assumindo isto como benefício, devemos
questionar-nos: como podemos nós, clínicos, fazer algo para inverter estes números? Talvez o
primeiro passo deva ser a consciência de que é fácil quantificar de forma simples o grau de adesão
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à dieta mediterrânica por parte dos nossos doentes. Em qualquer sala de espera, é possível “entreter” o utente com um simples questionário facilmente preenchível pelo próprio, cujo resultado
irá depois, em consulta, dar ótimas indicações ao
médico assistente acerca da necessidade em alterar este potencial fator de risco.
De forma muito prática, estaremos a rastrear quem poderá beneficiar de um aconselhamento
nutricional, para que possamos
tirar da alimentação todos os
seus benefícios, e este comportamento traduzir-se num fator
protetor para a doença e não o
inverso.
O questionário utilizado no
PREDIMED trial(1) é já amplamente utilizado em diferentes contextos clínicos e avalia
de forma muito simples o consumo de azeite, vegetais, fruta,
carne vermelha e processada, refrigerantes, vinho tinto, leguminosas, pescado, bolos de pastelaria, frutos oleaginosos, proporção carne aves
vs carne vermelha e tipo de confeção, identificando qual o grau de adesão à dieta mediterrânica. Quando perante um doente que, dos 14 itens
questionados (14 pts), apenas cumpra 5, esse é
um doente que, inequivocamente, necessita de
reeducação alimentar.
Não podemos, contudo, reduzir a intervenção nutricional nestes contextos clínicos à adoção de uma dieta mediterrânica. Será fundamental que os doentes ganhem consciência de que a
adoção de práticas alimentares específicas, nomeadamente o reduzido consumo de gordura
saturada (< 7% da energia ingerida) e colesterol
(< 200 mg/dia), ou o aumento da fibra solúvel
(> 10 g/dia), o consumo de esteróis/estanóis vegetais (1-3 g/dia) ou de óleo de peixe (EPA/DHA

em 2-3 g/dia) podem ser ótimas estratégias para
diminuir os níveis de colesterol total/HDL ou triglicéridos circulantes.
Levar a que o utente compreenda que parte do
seu problema pode ser minimizado com a adoção
de um estilo de vida saudável, nomeadamente a

Ao nutricionista cabe a função
de avaliar o estado nutricional do
doente, esclarecer e informá-lo
acerca da importância da adoção
de hábitos alimentares saudáveis
e ajudá-lo a colocar toda a teoria
em prática.
sua alimentação, é fundamental. Promover e facilitar que o doente possa partilhar as suas dúvidas e ajudá-lo a que seja orientado na adoção de
um novo estilo de vida deve ser encarado como
uma boa prática médica. Ao nutricionista cabe
exatamente essa função: avaliar o estado nutricional do doente, esclarecer e informá-lo acerca
da importância da adoção de hábitos alimentares saudáveis e ajudá-lo a colocar toda a teoria
em prática.
Este é um desafio para todos nós!
Referência:
1. Martínez-González MA, García-Arellano A, Toledo E, Salas-Salvado J, Buil-Cosiales P, Corella D, Covas MI, Schröder H, Arós F, Gómez-Gracia E, Fiol M. A 14-item Mediterranean diet assessment tool and obesity indexes among
high-risk subjects: the PREDIMED trial. PloS one. 2012
Aug 14;7(8):e43134.

Laboratório Vascular faz por ano
8000 exames de eco-Doppler
Feitas as contas, em média, fazem-se no Laboratório Vascular do Serviço de Cirurgia Vascular (CV) mais
de 30 exames de eco-Doppler em
cada dia útil do ano. Cerca de 70%
envolvem doentes em ambulatório.

Q

de assistencial também estão incluídos os exames
de doentes internados, o apoio a pequenos gestos de intervenção e avaliações mais diferenciadas
com a utilização de contraste ultrassonográfico.
Na área académica, este grupo apoia a formação pré-graduada, na orientação de estágio dos
alunos da Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Lisboa (ESTeSL) e na formação pós-graduada médica e de cardiopneumologistas. Em simultâneo, tem colaborado com diversos grupos/
/projetos de investigação nas diversas áreas de
intervenção cardiovascular. A equipa encontra-se também integrada na dinâmica científica e
formativa do Centro Cardiovascular da UL, destacando-se a participação ativa de Sónia Ribeiro
na sua Unidade de Angiogénese.
Confirmando que nem todos os serviços de CV
em Portugal têm cardiopneumologistas, Sónia Ribeiro está convicta de que, também devido ao desenvolvimento tecnológico, a tendência será para
que estes técnicos venham a ganhar protagonismo.
Paulo Batista, esclarece ainda que, na Europa, há locais com um modelo de funcionamento

uando, no final de 2012, Sónia Ribeiro
foi convidada por Fernandes e Fernandes para integrar o Serviço de CV, cuja
direção acabava de assumir, entregou-lhe a tarefa de abrir o que então designou por Laboratório
de Eco-Doppler. Muito por vontade do atual diretor, Luís Mendes Pedro, chama-se agora Laboratório Vascular, estando localizado na Enfermaria do Serviço.
“Aceitei no mesmo dia”, recorda Sónia Ribeiro,
que estava ligada à ultrassonografia cardíaca desde 2004. Sublinha o apoio que teve do coordenador da Cardiopneumologia do CHULN, Fernando
Ribeiro, e da então enfermeira-chefe da CV.
Lembra que, com a sua integração, o objetivo
era que “o Serviço tivesse
efetivamente um elemento da Cardiopneumologia,
para organizar a agenda,
criar uma rotina de laboratório mais sedimentada e
dar o apoio real de um elemento não cirurgião na realização dos exames e na padronização dos resultados”.
Só em 2017 passou a ter
a companhia da sua colega Tânia Rafael, deslocada
do Hospital Pulido Valente,
quando a fusão dos serviços
foi concluída. Paulo Batista,
o terceiro elemento, juntou-se à equipa em junho de
2018, “transferido” da Neurologia, mas já cooperava Paulo Batista, Sónia Ribeiro e Tânia Rafael
com a CV e a Cirurgia Carsemelhante ao nosso, como a Holanda ou a Suédiotorácica em termos de monitorização cerebral
cia, alguns estados da Alemanha ou os países nórpor Doppler transcraniano no bloco operatório.
dicos. Mas que, em contraste, em Espanha, por
Sónia Ribeiro garante que “dão conta do recaexemplo, são os médicos ou enfermeiros especiado”, tendo assegurado os cerca de 8000 exames
lizados que asseguram os exames de eco-Doppler.
de eco-Doppler realizados em 2019. Nesta ativida-

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

Conheça um pouco mais...
Sónia Ribeiro nasceu a 17 de agosto de 1981,
em Lisboa, onde sempre estudou. Escolheu Cardiopneumologia “porque era o que me fazia sentido”, mas admite que também teve a influência
de alguém próximo, “que era cardiopneumologista e me ajudou a decidir pela área”. Trabalhou em
instituições privadas nos primeiros tempos, tendo entrado em Santa Maria em janeiro de 2004. É
licenciada em Cardiopneumologia na ESTeSL, em
2003 e mestre em Gestão da Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública da UNL, em 2011.
Tânia Rafael é natural do Faial, onde nasceu
a 2 de janeiro de 1986. “Gostava da área hospitalar, mas não propriamente de medicina ou de enfermagem”, diz. Tirou o curso na ESTeSL e esteve
um ano nos Açores a fazer um estágio remunerado
antes de se mudar para a Urgência Geral de Santa
Maria, em 2009, e depois para o Pulido Valente, no
fim de 2012, onde ficou cinco anos na área vascular. Licenciada em Cardiopneumologia na ESTeSL
em 2008, é mestre em Tecnologia e Intervenção
Cardiovascular pela ESTeSL-FMUL em 2013.
Paulo Batista, nascido a 5 de outubro de
1969, tirou o curso em Coimbra e ainda esteve três
meses no IPO antes de aceitar o convite para iniciar em Santa Maria uma técnica nova, com o Doppler transcraniano, contratado pela FMUL. Entraria para o quadro do Hospital de Santa Maria em
1994, mantendo-se ligado à Neurologia até 2018.
É cardiopneumologista desde 1994 e mestre em Ciências da Educação pela Fac. de Motricidade Humana da Univ. Técnica de Lisboa em 2012.
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Faculdades de Medicina da
Lusofonia agregadas em rede

Manuela Fiuza, responsável pela Consulta de Cardio-Oncologia do CHULN:

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

P

ara responder a esta nova questão da monitorização cardíaca dos longos sobreviventes de cancro, uma realidade que se
está a colocar a nível mundial, constituiu-se no
CHULN um grupo de trabalho, constituído por
uma equipa multidisciplinar composta por cardiologistas, oncologistas, hemato-oncologistas,
radio-oncologistas e especialistas de Medicina
Geral e Familiar (MGF). O objetivo é propor a
inclusão calendarizada de exames cardiológicos
simples nas consultas de seguimento hospitalares e nos cuidados de saúde primários, quando os
doentes têm alta hospitalar, com vista à deteção
atempada destas alterações e ao seu tratamento.

Miguel Menezes, cardiologista:

“Tem sido desafiante, porque é navegar
por áreas nunca antes navegadas”
Miguel Menezes está particularmente ligado à
Cardiologia de Intervenção. Integrado na Consulta
de Cardio-Oncologia desde a sua fundação, na altura ainda enquanto interno da especialidade, afirma que tem sido uma experiência muito positiva.
“Demos o pontapé de saída para a divulgação
da realidade em Portugal, quer através da consulta, quer da formação específica, nomeadamente na Sociedade Portuguesa de Cardiologia,

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

Andreia Magalhães, cardiologista:

Andreia Magalhães, Paula Costa, Miguel Menezes e
Manuela Fiuza

Os doentes seguidos na Consulta de Cardio-Oncologia, criada oficialmente em janeiro de 2016,
são provenientes de várias consultas hospitalares,
nomeadamente de Oncologia, de Radio-Oncologia
e de Hemato-Oncologia, não só do CHULN como
também de outras unidades hospitalares, como o
IPO de Lisboa e a Fundação Champalimaud.
Os doentes podem ser referenciados à Consulta
de Cardio-Oncologia antes de iniciarem a terapêutica oncológica porque lhes foram detetados problemas cardíacos. São então avaliados relativamente à necessidade de iniciarem ou otimizarem
a terapêutica cardíaca durante os ciclos de tera-
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pêutica oncológica, se desenvolverem problemas
cardíacos, e de suspenderem ou modificarem a terapêutica oncológica. O mesmo sucederá, depois
de concluídos os tratamentos oncológicos, em relação a quem ficou com sequelas cardíacas.
Antes da consulta médica, todos os doentes
passam por uma consulta de enfermagem e realizam ECG, ecocardiograma/doppler e strain.
Em declarações à Just News, Manuela Fiuza,
responsável pela criação da Consulta de Cardio-Oncologia no CHULN, cuja coordenação está a
seu cargo, começa por afirmar que “já há alguns
anos se comprovou que algumas terapêuticas
clássicas utilizadas no tratamento dos doentes
oncológicos são cardiotóxicas, mas anteriormente os doentes não sobreviviam o tempo suficiente
para as cardiotoxicidades se manifestarem”.
A cardiologista afirma que, a longo prazo,
também a radioterapia torácica pode ser responsável pelo desenvolvimento de problemas cardíacos, que se manifestam muitas vezes uma ou
mais décadas depois. “Os doentes sobreviventes

de cancro têm elevada morbilidade e mortalidade cardiovascular”, sublinha.
Segundo refere, frequentemente, estas cardiotoxicidades são silenciosas, mas podem ser detetadas
com exames simples, por exemplo, a ecocardiografia e o ECG. “A inclusão do pedido destes exames nas
consultas de seguimento hospitalares, de uma forma
calendarizada (por exemplo, a cada dois anos), assim como nos doentes que passem a ser seguidos na
MGF, seria muito útil para detetar atempadamente
alterações cardíacas e serem referenciados à Consulta de Cardio-Oncologia”, referem acrescentando:
“Nestes casos, a equipa de trabalho está a discutir a possibilidade de os doentes, para além da
nota de alta, levarem um cartão para entregar ao
seu médico de família, em que se propõe a realização destes exames de uma forma calendarizada, dependendo também do tipo de terapêutica
oncológica a que foram sujeitos.”
Manuela Fiuza realça a excelente relação com os
oncologistas, com os quais o contacto é muito estreito.
O Programa de Cardio-Oncologia no CHULN

Faculdades de Medicina de Portugal, Brasil, Angola, Moçambique e Macau assinaram, a 14 de novembro, o termo de adesão à Rede de Cooperação das
Escolas Médicas de Língua Portuguesa (CODEM-LP).
O diretor da FMUL, Fausto Pinto, considerou-o “um
dia histórico para os anais da Medicina académica e
para o espaço lusófono.”
“A Rede irá reforçar o papel das faculdades de Medicina na Lusofonia, dando-lhes um instrumento de
intercâmbio que seguramente irá contribuir para o
estreitamento das relações científicas, pedagógicas e
culturais e para um maior desenvolvimento da educação e da pesquisa na prática médica”, afirmou.

7.ª edição do curso Clinical
Research: What’s all about?
Fausto Pinto, diretor da FMUL, não aparece na fotografia de grupo, mas fez questão em estar presente na
abertura de mais uma edição de um curso que arrancou
em maio de 2017. E explicou que o programa do mesmo “foi estudado de forma a que possamos cobrir aquilo

“Esta área tem evoluído muitos desde
que começámos a trabalhá-la”
Desde o Internato de Especialidade que Andreia
Magalhães trabalha na área de Cardio-Oncologia, ainda antes da criação da consulta específica, em janeiro de 2016. Por estar mais ligada à
Arritmologia e Pacing, acaba por ter uma visão
um pouco diferente dos restantes elementos.
“Tem sido uma experiência muito interessante. Primeiro porque a área da Cardio-oncologia tem evoluído muito desde que começámos a trabalhá-la. Depois, porque temos tido

envolve formação pré e pós-graduada. Tem também sido feita investigação clínica e trabalhos de
ciência básica translacional, particularmente na
área do cancro da mama.
Já foram organizados dois cursos pós-graduados de Atualização em Cardio-Oncologia e agora
em março terá lugar o próximo.

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

Além de Manuela Fiuza, a Consulta é assegurada pelos cardiologistas Andreia Magalhães e Miguel Menezes. Há depois uma técnica
cardiopneumologista, Paula Costa, que colabora
na realização dos exames ecocardiográficos. Até
meados de novembro, já tinham sido vistos mais
de 500 doentes.

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

Diretor da FMUL recebeu
presidente da SBCC
Fausto Pinto recebeu, no
início de outubro, nas instalações da FMUL, o presidente da Sociedade Brasileira
de Cirurgia Cardiovascular,
Rui Nunes, que entretanto
terminou o seu mandato de
dois anos à frente da SBCC
agora no final de 2019.
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Peritos estrangeiros vieram a Lisboa abordar
doenças complexas e de difícil diagnóstico
Um número invulgar de especialistas em doenças do miocárdio oriundos de vários países deslocou-se a Lisboa,
no final de novembro, no âmbito de um curso pós-graduado inteiramente dedicado às miocardiopatias. Dulce
Brito descreve-as como “doenças complexas, de difícil diagnóstico e causa potencial de morte súbita, muitas
vezes em idade jovem”.

A

cardiologista de Santa Maria, que é uma
das diretoras do curso Cardiomyopathies
in Clinical Practice, sabe do que fala. A sua
tese de doutoramento, concluída em 2007, foi dedicada à miocardiopatia hipertrófica, e, não menos
relevante, é responsável pela Consulta de Miocardiopatias daquele hospital desde 2003. “Sigo mais
de 200 famílias. O equivalente a várias centenas de
pessoas, entre doentes e familiares”, revela.
Compreende-se que não seja fácil fazer o
diagnóstico preciso de uma miocardiopatia, até
porque só as de origem genética já são em número elevado, “umas muito raras, outras frequentes”, explica Dulce Brito. “A miocardiopatia hipertrófica sarcomérica, por exemplo, pode
afetar uma em cada 200 pessoas. A miocardiopatia dilatada, por sua vez, é frequentíssima e
uma das grandes causas de insuficiência car
díaca”, esclarece.
A vinda de Juan Pablo Kaski, cardiologista
pediátrico do Reino Unido, justificou-se porque
“as miocardiopatias também se podem manifestar em idades muito jovens”. Dulce Brito diz
que, “sendo muitas destas doenças genéticas, a
idade em que se expressam é variável e dependerá de múltiplos fatores. Na verdade, alguns tipos de miocardiopatias também se podem expressar tarde, pelos 40/50 anos, mas não é o
habitual”.
Oliver Guttmann também se deslocou desde
Londres e Christoph Kampmann, um dos maiores especialistas mundiais em doença de Fabry,
da Alemanha. Estiveram igualmente presentes
os cardiologistas espanhóis Lorenzo Monserrat,
CEO de uma reputada empresa de testes genéticos, Pablo Garcia-Pavia, que dirige uma unidade
hospitalar de doenças do miocárdio, e Juan Jimenez-Jaimez, particularmente interessado em
miocardiopatia arritmogénica do ventrículo direito, que pode ser causa de morte súbita. Dulce
Brito destaca ainda a vinda do “especialista máximo em amiloidose cardíaca”, o italiano Claudio
Rapezzi.
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Norte sublinha o facto de as miocardiopatias
constituírem “uma área de grande responsabilidade, uma vez que temos uma consulta de referência”.
Fausto Pinto salienta que este curso surgiu
na sequência de outras reuniões temáticas que
têm vindo a ser promovidas, nomeadamente no
âmbito da cardiologia de intervenção e da hipertensão pulmonar, “realizadas dentro daquilo que é o perímetro das chamadas Novas Fronteiras”.
Aliás, o X Congresso Novas Fronteiras em Medicina Cardiovascular, evento anual, decorrerá já
entre 7 e 9 de fevereiro de 2020, no Centro de
Conferências de Troia.
“Doenças muito mais frequentes
do que se pensava”

Fausto Pinto, Dulce Brito e Luís Rocha Lopes

Dulce Brito fala em “mortes súbitas indevidas” por haver miocardiopatias que são, com alguma frequência, fatais em idades jovens e não se
cansa de frisar que podem ser, por exemplo, causa de insuficiência cardíaca. Sublinha que, “por

vezes, as pessoas não sabem que têm a doença e,
portanto, ignoram também que as podem transmitir aos seus descendentes”.
“Uma situação deste tipo pode passar sem ser
detetada e só se manifestar, por exemplo, em esforço”, observa a cardiologista,
garantindo que “a maior parte dos jogadores de futebol que
morrem em campo são potenciais candidatos a ter alguma
doença deste tipo ou outra com
potencial arritmogénico, mas
que, no entanto, não teria expressão fenotípica evidente”.
Os avanços registados nas
duas últimas décadas em matéria de técnicas de imagem e
no campo da Genética fizeram com que as miocardiopatias, “não sendo agora, provavelmente,
mais prevalentes do que já eram, se tenham tornado, contudo, mais conhecidas e mais diagnosticáveis”. Dulce Brito afirma mesmo que, “atualmente, parecem ser mais frequentes porque as
caracterizamos melhor”.

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

Para além de Fausto Pinto e de
Dulce Brito, a CO e Científica era
constituída por Carmo Fonseca,
Inês Zimbarra Cabrita, Luís Rocha
Lopes e Mónica Mendes Pedro.
de inscrições limitado e em que foi possível, através de uma discussão interativa, debater um total
de oito casos clínicos diferentes.
Para além de Fausto Pinto e de Dulce Brito, a
Comissão Organizadora e Científica era constituída por Carmo Fonseca, Inês Zimbarra Cabrita,
Luís Rocha Lopes e Mónica Mendes Pedro.

“Obter algum impacto pedagógico”
O curso internacional Cardiomyopathies in
Clinical Practice, que decorreu durante dois dias
(28 e 29 de novembro), num dos auditórios do
Edifício Egas Moniz, da Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa (UL), foi organizado pela Associação para a Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina (AIDFM),
contando com a colaboração do Centro Cardiovascular da UL (CCUL) e o apoio científico da
FMUL e da Sociedade Portuguesa de Cardiologia.
Para Fausto Pinto, que partilhou com Dulce
Brito a direção deste curso pós-graduado, “pretendeu-se, com a sua realização, obter algum impacto pedagógico, no sentido de uma atualização sobre aquilo que de mais recente existe nesta
área”. Adicionalmente, “procurou-se reforçar o
nosso networking, a nossa rede de contactos com
outros centros académicos e colegas que convidámos para estarem presentes”.
O diretor do Serviço de Cardiologia e do Departamento de Coração e Vasos do CHU Lisboa
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Miocardiopatias: 1.º curso internacional
pós-graduado com grande procura
Luís Rocha Lopes
Co-organizador do Curso. Prof. auxiliar convidado de Cardiologia, FMUL.
Cardiology consultant, St Bartholomew’s Hospital, Londres. Honorary
associate professor, University College London

O

Centro Cardiovascular da UL (CCUL),
contando com o apoio da Associação para
a Investigação e Desenvolvimento da Faculdade de Medicina (AIDFM) e o apoio científico da Faculdade de Medicina da Universidade
de Lisboa (FMUL) e da Sociedade Portuguesa de
Cardiologia, organizou, no final de novembro, o
New Frontiers in Cardiomyopathies - Cardiomyopathies in Clinical Practice, um primeiro
curso internacional pós-graduado exclusivamente dedicado ao tema das miocardiopatias em Portugal.
A iniciativa contou com a participação de um
corpo docente composto por experts nacionais
e internacionais e decorreu na FMUL. Existem
muito poucos cursos com estas características a
nível europeu. Mereceu a acreditação/certificação UEMS-EACCME (European Accreditation
Council for Continuing Medical Education) e
consistiu em dois dias de curso (21 horas no total, incluindo 5 horas de tutoriais com casos clínicos práticos).
As miocardiopatias são doenças complexas,
para cujo correto acompanhamento e tratamento
são necessários conhecimentos de várias subespecialidades cardiológicas e não só, nomeadamente imagem, eletrofisiologia, genética e outros
domínios médicos. O conhecimento na área cresceu muito nas últimas duas décadas, em parte
devido aos enormes avanços em imagem e genética.
Estas doenças são expressas por fenótipos
cardíacos variados, às vezes sobrepostos ou mistos, e são uma causa frequente de insuficiência
cardíaca, arritmias e morte súbita. São também
uma área de ponta em termos de investigação
fundamental e translacional. Começa a surgir de
forma real a promessa de novos fármacos capazes de controlar a história natural dessas doenças, ou mesmo impedir o seu desenvolvimento.
Por todas estas razões, é um desafio a atua-
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lização contínua neste campo de conhecimento,
que quisemos colmatar com o lançamento deste novo curso da FMUL. Procurámos abordar a
grande maioria das necessidades educacionais
nesta área, frequentemente citadas por cardiologistas e internistas, nomeadamente como diagnosticar e tratar, como escolher os melhores
candidatos para terapêuticas novas ou mais específicas, como seguir doentes e familiares afetados ou não afetados.

tal como noutros países, muitos casos não estão
diagnosticados e outros encontram-se em seguimento em consulta não dedicada ou, por vezes,
com um rótulo muito genérico de “insuficiência
cardíaca” e sem um diagnóstico etiológico mais
específico.
Mas muito tem evoluído nos últimos anos em
Portugal, com a criação de várias consultas dedicadas de norte a sul do país. Isto tem tido certamente um impacto positivo, nomeadamente

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

tratamento mais dirigido, correto seguimento
de familiares e, de forma muito importante, prevenção de morte súbita. Um curso pós-graduado
com estas características tem o potencial educacional de promover ainda mais o correto diagnóstico, seguimento e tratamento deste grupo

importante e vulnerável de doentes.
Mais especificamente, os objetivos em termos
de alguns conhecimentos que esperávamos ver
adquiridos no final do curso passavam por saber:
- Quando suspeitar de uma miocardiopatia;
- As classificações atuais e a sua utilidade na
prática clínica;
- Aplicar algoritmos diagnósticos e identificar
“red-flags” para conseguir chegar a um diagnóstico mais específico;

- As indicações e limitações do estudo genético;
- Como diagnosticar, avaliar, seguir e tratar doentes com miocardiopatia hipertrófica sarcomérica, dilatada, arritmogénica, Fabry, amiloidose,
restritiva, não compactada e outras mais raras;
- O papel da biopsia miocárdica, principalmente nas miocardiopatias inflamatórias.
E adquirir mais conhecimentos:
- Relativos aos mecanismos celulares fisiopatológicos e à investigação que ocorre nessa área;

- Sobre novas terapêuticas, nomeadamente
genéticas;
- Relativos a diagnóstico, seguimento e tratamento de miocardiopatias em idade pediátrica.
O curso teve grande procura e mais de 80 formandos inscritos (que era, na verdade, o limite
pensado pela Comissão Científica para o número
de lugares disponíveis).
Tivemos a possibilidade de contar com um
corpo docente composto maioritariamente por
experts nacionais que lideram consultas/unidades de miocardiopatias em todo o país, incluindo
Porto, Lisboa, Viseu, Faro, Vila Real, Guimarães,
Coimbra e Almada. Fizeram também parte da faculty colegas de eletrofisiologia, genética médica, insuficiência cardíaca e imagem. Em relação
aos experts internacionais, o Dr. Juan Jimenez-Jaimez (Granada) realizou uma palestra sobre
estratificação de risco na miocardiopatia arritmogénica, os Profs. Claudio Rapezzi (Bolonha)
e Pablo Garcia-Pavia (Madrid) participaram na
sessão dedicada à amiloidose, os Profs. Christoph
Kampmann (Mainz) e Maurizio Pieroni (Arezzo)
na sessão dedicada a doença de Fabry, o Prof.
Juan Kaski (Londres) realizou uma keynote lecture dedicada a miocardiopatia em idade pediátrica (um tema ainda muito pouco falado em
Portugal), o Dr. Oliver Guttmann (Londres) uma
palestra sobre biopsia endomiocárdica nas miocardites, o Prof. Lorenzo Monserrat falou sobre
estratificação de risco na miocardiopatia hipertrófica.
As sessões práticas hands-on de casos clínicos, para as quais os formandos se dividiram em
duas salas e foram expostos a oito casos clínicos
distintos nos dois dias, permitiram uma grande
interatividade e a consolidação dos temas tratados nas sessões teóricas.
O feedback recebido foi extremamente positivo e já começámos (Comissão Científica) a pensar na segunda edição.
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Miocardiopatia hipertrófica (MCH)
– Quando e como tratar? Opções e perspetivas atuais
António Freitas
Cardiologista, Serviço de Cardiologia do Hospital Prof. Fernando Fonseca

A

s manifestações clínicas da miocardiopatia hipertrófica (MCH) variam amplamente, desde as formas assintomáticas
com evolução benigna até às formas graves, refratárias à terapêutica, em que a morte súbita
cardíaca (MS) representa o extremo oposto do
espetro clínico. Neste contexto, o alívio de sintomas e a prevenção da MS tem sido o foco principal da terapêutica na MCH.
A fadiga e a dispneia de esforço, a dor torácica,
a síncope e as palpitações são os sintomas mais
frequentes. Os mecanismos e a etiopatogenia são
complexos e ainda mal conhecidos, sendo geralmente aceite que a disfunção diastólica, a isquemia microvascular e a obstrução dinâmica da câmara de saída do ventrículo esquerdo (CSVE) são
fatores determinantes.
A obstrução da CSVE é uma das principais
condicionantes da progressão da doença e ocorrência de complicações tardias, como a fibrilhação auricular e a insuficiência cardíaca congestiva. Cerca de 70% dos doentes apresentam algum
grau de obstrução da CSVE, cuja redução é um
objetivo major da terapêutica.

2. Tratamento farmacológico da obstrução da CSVE
Os betabloqueantes (BB) são os fármacos de
1.ª linha. Preferencialmente o metoprolol e o bisoprolol. Evitar o carvedilol, pelo efeito alfa-1,
vasodilatador.
Os antagonistas do cálcio não diidropiridínicos, são alternativa, quando os doentes não toleram os BB. O verapamil (como 1.ª opção) ou o
diltiazem.

A disopiramida (antiarrítmico - classe I-A),
pelo seu efeito depressor do inotropismo, tem
sido utilizada como alternativa ou em associação
aos BB e antagonistas do cálcio.
3. Tratamento invasivo da obstrução dinâmica da CSVE
Segundo as recomendações atuais, os doentes que não toleram a terapêutica farmacológica, ou que, apesar da terapêutica médica otimi-

Tratamento da obstrução dinâmica da CSVE
1. Ajustamentos do estilo de vida
Evitar situações que agravam a obstrução da
CSVE, como a desidratação, o ortostatismo prolongado, o consumo de álcool ou a exposição a situações ambientais extremas de calor e humidade.
A atividade física (AF) de intensidade ligeira
ou até mesmo moderada é, de uma forma geral,
aconselhada, devendo ser evitados os esforços
isométricos intensos ou, de uma maneira geral,
AF de intensidade muito elevada.
Evitar fármacos que podem agravar a obstrução na CSVE, por redução da volémia e do pre
load, por aumento do inotropismo ou efeito vasodilatador periférico.
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Fig. 1: Ecocardiograma transtorácico ilustrativo dos mecanismos e consequências da obstrução
dinâmica da CSVE
A: Imagem paraesternal longo-eixo em que se pode observar o movimento sistólico anterior (SAM) da válvula
mitral (VM) com “contacto” septal e regurgitação mitral associada por “arrastamento” do folheto anterior.
B: Ecocardiograma modo M a nível da raiz da aorta, com encerramento mesossistólico das cúspides aórticas,
consequência da obstrução da CSVE. C: Ecocardiograma modo M a nível da VM, em que é evidente o SAM do
folheto anterior, com contacto septal; D: Registo de fluxo de Doppler contínuo na CDVE com morfologia típica
de subida lenta e “pico” tardio (em forma de “sabre”), com gradiente máximo de 96.6 mmHg.

zada, mantêm gradientes elevados (> 50 mmHg)
e sintomas moderados a graves (classe III-IV da
NYHA), tem indicação para terapêutica de redução septal (TRS) invasiva, seja por miectomia cirúrgica ou ablação septal com álcool (ASA).
Qualquer destas técnicas demonstrou ser eficaz na redução do gradiente da CSVE, com melhoria sintomática e diminuição da morbilidade e
mortalidade de causa cardíaca.
Os resultados dependem de forma crítica do
volume de casos e “expertise” de cada centro, a
par da correta seleção dos doentes. De uma maneira geral, os doentes com formas obstrutivas
mais complexas, por hipertrofia massiva, com
envolvimento concomitante da VM e músculos
papilares, são candidatos preferenciais a miectomia cirúrgica. Nos doentes com hipertrofia localizada, predominantemente do septo basal, mais
idosos, que apresentam comorbilidades associadas e risco cirúrgico aumentado, a ablação septal
com álcool é uma alternativa eficaz.
4. Fibrilhação auricular (FA)
A FA é mais frequente nos doentes com MCH
(cerca de 20%), comparativamente com os doentes sem MCH (1 a 2%). Está frequentemente associada ao agravamento do quadro clínico,
nomeadamente de insuficiência cardíaca e complicações tromboembólicas (em cerca de 30%
dos doentes), com indicação formal para anticoagulação, independentemente do score CHA2DS2-VASc. Os fármacos antivitamina K têm
sido recomendados como 1.ª linha, mas os NOAC
são igualmente eficazes.
Na FA de início recente deve-se tentar a conversão a ritmo sinusal, se necessário com CVE
após período de anticoagulação de, no mínimo,
três semanas.
Para controlo da frequência ventricular os betabloqueantes e os antagonistas do cálcio não
diidropiridínicos, são os fármacos de 1.ª linha; A

ablação é o melhor método para restituir/manter
o ritmo sinusal. A taxa de sucesso parece ser menor nos doentes com MCH, mas, em contrapartida, os potencias benefícios são maiores.
5. Isquemia miocárdica
A isquemia miocárdica é frequente nos doentes com MCH, com forte impacto no prognóstico.
Os doentes com defeitos de perfusão na PET têm
uma mortalidade dez vezes superior e um risco de evolução para insuficiência cardíaca cerca
de 20 vezes maior. A causa principal é a doença
microvascular, sendo rara a doença coronária
epicárdica.
A etiopatogenia e o tratamento da isquemia
microvascular são dos problemas menos estudados na MCH.
A terapêutica atual passa pela
prescrição de fármacos que melhoram a diástole e diminuem o
gradiente da CSVE, como os betabloqueantes e os antagonistas
do cálcio.

Perspetivas para o futuro próximo
1. O refinar da estratificação do risco de MS,
com utilização de novos marcadores de risco,
melhorando a sensibilidade, sem comprometer a
especificidade.
2. Alterar o paradigma de tratar os sintomas e
as complicações já estabelecidas para a sua prevenção, tentando alterar a história natural da doença.
3. Sendo a obstrução dinâmica da CSVE um
dos principais condicionantes do desenvolvimento de sintomas e complicações tardias, não
“atrasar” o tratamento de redução septal, intervindo mais precocemente nos doentes com sinto-

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

6. Estratificação do risco
de morte súbita
A redução efetiva da mortalidade dos doentes com MCH
deve-se sobretudo à implantação de cardioversores-desfibrilhadores (CDI)
como medida de prevenção primária.
A estratificação dos doentes em risco continua
a ser um desafio permanente. Recentemente, a
AHA e a ACC propuseram um “enhancement” em
relação às recomendações de 2011, que tem em
conta a presença de realce tardio > 15% na RMC,
a presença de aneurisma apical e a evolução para
“end-stage disease”. Seja qual for o score utilizado, a estratificação de risco de MS nos doentes
com MCH será sempre difícil e imperfeita.

matologia moderada (classe II-NYHA), apesar da
terapêutica médica otimizada.
4. Aguardar resultados e esperar que se confirmem as expectativas, relativamente aos fármacos que reduzem a fibrose miocárdica, como
a espironolactona, moduladores metabólicos que
alteram a sensibilidade ao cálcio e moduladores
moleculares que reduzem a hipercontractilidade,
inibindo a ligação entre a β-miosina e a actina,
que em estudos de fase 2 mostraram melhoria
impressionante da sintomatologia e da obstrução da CSVE.
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Miocardiopatia hipertrófica:
avaliação clínica e imagiológica

Doença de Fabry
e cardiomiopatia
amiloidótica e arritmogénica

Alexandra Toste
Centro de Doenças Cardíacas Hereditárias e Centro
de Imagiologia Cardíaca do H. da Luz Lisboa

Nuno Cardim

João Abecasis

Centro de Doenças Cardíacas Hereditárias e Centro
de Imagiologia Cardíaca do H. da Luz Lisboa

A

miocardiopatia hipertrófica (MH) é uma
doença primária do músculo cardíaco,
caracterizada pela presença de hipertrofia ventricular esquerda (HVE) inadequada, independente das condições de carga.
A sua causa mais frequente é a MH sarcomérica (40-60% dos casos), uma doença genética autossómica dominante com penetrância tardia e
expressividade variável. Em 5-10% dos casos, a
MH é causada por doenças metabólicas, neuromusculares ou por síndromes genéticas hereditárias, sendo nos restantes casos a sua etiologia
desconhecida.(1)
Do ponto de vista clínico, estes doentes apresentam frequentemente sintomatologia cardíaca(2)
e/ou exame objetivo anormal. No entanto, dada
a fisiopatologia complexa da doença, os sintomas
podem ter diferentes etiologias, sendo a avaliação
clínica pouco sensível e pouco específica. (Figura 1)

Figura 1- Apresentação clínica da MH
AF: atrial fibrillation; AS: aortic stenosis; A-V: átrioventricular; DD: diastolic dysfunction; HFpEF: heart
failure with preserve ejection fraction; HFrEF: heart
failure with reduced ejection fraction; LVOTO: left
ventricular outflow tract obstruction; MR: mitral
regurgitation; SSS:sic sinus syndrom; SVPB:
supraventricular premature beats; VPB: ventricular
premature beats; VT: ventricular tachycardia
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Neste contexto, dadas as múltiplas limitações
da avaliação clínica, os exames complementares
de diagnóstico, em particular as técnicas de imagiologia cardíaca, desempenham um papel essencial nesta doença.(3)
Entre os métodos de imagem, a ecocardiografia desempenha um papel de primeira linha no
diagnóstico, caracterização morfológica e funcional, diagnóstico pré-clínico, rastreio familiar,
diagnóstico diferencial, avaliação do impacto das
diferentes terapêuticas, estratificação de risco e
prognóstico.
A HVE na MH (definida como > 15 mm) é geralmente assimétrica e não contígua, sendo heterogénea na sua localização, extensão e magnitude. A disfunção diastólica está quase sempre
presente (com ou sem presses de enchimento
aumentadas), e a função sistólica longitudinal
(strain global longitudinal, SGL) é também frequentemente anormal, apesar da FEVE se encontrar muitas vezes preservada. Quando existe suspeita clínica de obstrução lábil (mesmo
quando as manobras de provocação de cabeceira são negativas), está indicado o eco de exercício.
A ressonância magnética cardíaca (RMC) é
um exame mandatório em todos os doentes, pela
capacidade de detetar HVE não visualizada pela
eco e pela possibilidade de detetar e quantificar
fibrose miocárdica focal, com impacto no prognóstico.
A angioTC e a cardiologia nuclear desempenham um papel mais reduzido mas extremamente importante nesta doença, respondendo a questões clínicas específicas não esclarecidas pela eco
e RMC.
A estratificação de risco de morte súbita é um
problema importante e controverso na MH. De
acordo com o score clássico da American Heart
Association - American College of Cardiology(4),
existem cinco fatores de risco, avaliados dico-

Cardiologista, CH Lisboa Ocidental – H. de Santa Cruz

tomicamente (história familiar de MS, síncope,
HVE maciça, TV não mantida no Holter e resposta tensional anormal ao esforço). A decisão clínica em relação à implantação de CDI baseia-se no
número de fatores de risco: zero = follow-up; um
fator de risco = decisão individualizada; mais de
um fator de risco = CDI. Muito recentemente, foi
proposto um upgrade deste score(5), que passou a
basear-se em sete fatores de risco (foram incluídos três novos marcadores: % de realce tardio na
RMC > 15% da massa VE, aneurisma apical com
realce tardio e disfunção sistólica (FEVE < 50%);
a resposta tensional anormal ao esforço foi retirada dos fatores de risco).
O score da Sociedade Europeia de Cardiologia(1) baseia-se em 7 fatores de risco, uns avaliados de forma dicotómica e outros de forma contínua (idade, história familiar MS, síncope, TVNM,
diâmetro antero-posterior da AE, gradiente máximo na câmara de saída, espessura parietal máxima). A decisão clínica em relação à implantação de CDI baseia-se no risco de MS aos 5 anos,
calculado on line (www.HCMrisk-SCDcalculator): < 4% = CDI não indicado; > 6% = CDI indicado; entre 4 e 6% = decisão individualizada).
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N

o primeiro International Post-Graduate
Learning Course on Cardiomyopathies
in Clinical Practice, deu-se a oportunidade de reunir, em formato de curso, o contributo do melhor conhecimento de médicos das mais
diversas especialidades, unidos pela diferenciação e dedicação ao diagnóstico, tratamento e investigação centrada nas miocardiopatias.
Este curso foi suficientemente abrangente
para incluir em plenary sessions temas de revisão sobre miocardiopatias mais frequentes, a
que se sucederam up-to-dates centrados em novas metodologias/algoritmos diagnósticos, assim como investigação clínica e básica aplicada
a recentes e futuros desenvolvimentos terapêuticos. O seu componente prático, muito significativo, foi merecedor de mérito porque motivou o
interesse de especialistas e internos em formação
neste domínio, na perspetiva de avaliação de casos reais.
Na manhã do 2.º dia, as sessões foram dedicadas à doença de Fabry e à cardiomiopatia amiloidótica e arritmogénica. Na sessão de doença de
Fabry, o Prof. Kampmann fez uma notável revisão sobre a fisiopatologia subjacente ao fenótipo
cardíaco da doença. Explicou as diversas e possíveis fases, subsequentes ou concomitantes, da
manifestação cardíaca, centrada nos eventos deposição, hipertrofia, inflamação, remodelagem
de matriz e fibrose.
O Sophisticated Assessment of Disease Burden in Patients with Fabry Disease – SOPHIA
study fez uma avaliação clínica e por metodologias diagnósticas da deteção precoce de patologia
de órgão por doença de Fabry, em doentes naive
da terapêutica de substituição enzimática. Neste estudo apresentado, envolvendo metodologias
de imagem e biomarcadores, foi particularmente
notória a identificação de fibrose por ressonância na ausência de hipertrofia miocárdica (> 50%
dos doentes estudados), concomitante à elevação

de marcadores de remodelagem do colagénio.
Deste ponto se partiu para a discussão centrada
na multimodalidade diagnóstica da ressonância
cardíaca.
Esta técnica é efetivamente útil em alguns casos em que a infiltração miocárdica é preponderante e identificada por mapping T1, específica
do diagnóstico. No entanto, permanecem muitas interrogações relativas ao estudo do componente inflamatório desta patologia e da remodelagem dos compartimentos celulares e de
matriz.
Por um lado, estes aspetos podem interferir
grandemente com a acuidade diagnóstica desta
metodologia de imagem, desde as suas sequências mais convencionais, como as de edema e de
realce tardio, até às paramétricas mais recentes.
Contudo, a capacidade de caracterização tecidular desta técnica torna-a especialmente atrativa
como meio não invasivo de avaliação da fisiopatologia subjacente.
Na sessão dedicada à amiloidose, destacou-se a apresentação de dados epidemiológicos
relativos à prevalência da miocardiopatia amiloidótica por transteritina “wild-type”. Da apresentação do Prof. Pablo Garcia-Pavia, tornou-se
particularmente evidente a necessidade de sensibilização de várias especialidades médicas, em
particular dos cardiologistas, para a crescente
prevalência desta doença, fruto do marcado envelhecimento populacional. Depreendeu-se, dos
dados apresentados, a marcada sobreposição
deste diagnóstico em algumas patologias do envelhecimento, como, por exemplo, na estenose
valvular aórtica. Não menos importante, mostrou-se notória a real possibilidade deste diagnóstico enquanto etiologia subjacente à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada,
potencialmente tratável.
O Dr. Nuno Marques destacou o papel de novos marcadores em novas e antigas metodolo-

gias de imagem para a suspeita diagnóstica. Com
maior importância, ressalvou a necessidade de
categorizar de forma sequencial a utilização destas mesmas modalidades (ressonância magnética e cintigrafia), com o objetivo de identificar
“cardiomiopatias amiloidóticas” distintas, com
alvos terapêuticos completamente diferentes. O
Prof. Rui Baptista frisou as particularidades respeitantes aos diversos grupos terapêuticos da insuficiência cardíaca em doentes com cardiomiopatia amiloidótica, salientando-se a precaução
farmacológica no bloqueio hormonal, o manejo
da “(eu)volemia” e a anticoagulação para além do
contexto de fibrilhação auricular.
Na sessão de miocardiopatia arritmogénica,
foi muito útil a informação transmitida relativa
à evolução do conhecimento desta miocardiopatia, centrada na investigação genética subjacente
e na correlação genótipo-fenótipo. O atingimento frequentemente biventricular é alvo de identificação por ressonância magnética cardíaca,
com recurso a elementos de caracterização funcional e tecidular que ultrapassam os critérios
Task Force de 2010. Para além disso, esta técnica
tem potencial na determinação de alvos terapêuticos, nomeadamente de ablação percutânea de
arritmias.
Finalmente, e tal como para outros contextos
de doença do miocárdio, ficou explícita a relação
existente entre determinadas mutações e a especificidade de expressão fenotípica, com risco arrítmico provavelmente distinto. Como exemplo,
salientou-se a mutação da desmina na miocardiopatia arritmogénica, com associada distribuição extensa de realce tardio, subepicárdica ventricular esquerda.
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Miocardiopatia dilatada genética

Importância dos genótipos
para as decisões de tratamento
Elisabete Martins
Cardiologista no CHU de São João. Professora auxiliar da FMUP

O

espetro clínico da miocardiopatia dilatada (MCD) genética inclui a dilatação isolada do ventrículo esquerdo (VE) e o VE
hipocinético não-dilatado, que podem representar diferentes estádios ou fenótipos alternativos
da doença(1).
Os painéis genéticos atualmente utilizados
para o diagnóstico permitem a identificação de
variantes causais em 25 a 40% nos casos familiares e 10 a 25% nos esporádicos. O número de
genes ainda está crescendo e longe de explicar a
totalidade dos casos. Mais de 50 genes foram relacionados com a patogénese da MCD, codificando proteínas diversas, como as do citoesqueleto,
sarcómero, envelope nuclear ou canais de iónicos(2). Apesar dos inúmeros genes, aquele com as
correlações genótipo-fenótipo mais bem estabelecidas é o da lâmina A/C (LMNA) e por esse motivo é o único mencionado nas diretrizes atuais
de tratamento(3).
A MCD devida a mutações da LMNA é uma
doença maligna, de elevada penetrância, associada ao risco de morte súbita e/ou necessidade de transplante cardíaco em idades jovens.
A doença do tecido de condução cardíaco também é um atributo da doença e pode ser um sinal precoce da mesma. Com base na presença
de doença do tecido de condução, taquicardias
ventriculares não-sustentadas, valor inicial da
fração de ejeção do VE, tipo de mutação e género (M/F), é possível estimar o risco arrítmico
individual(4).
Mais recentemente foram identificadas variantes genéticas em genes dos desmossomas
(classicamente associados à “displasia arritmogénica do ventrículo direito”) em doentes com
MCD. Tal como nas laminopatias, a presença
destas variantes identificou um subgrupo de doentes com elevado risco arrítmico e de morte súbita, independentemente da fração de ejeção do
VE(5).

Este facto corrobora a hipótese de que as arritmias ventriculares possam surgir não apenas
como uma consequência da remodelação estrutural e elétrica associada às MCD, mas possam
igualmente traduzir uma manifestação primária
de miocardiopatias arritmogénicas específicas.
A titina (TTN) é também um gene importante, uma vez que mutações truncantes deste gene
são consideradas, atualmente, a principal causa
das MCD genéticas, representando cerca de 20%
dos casos. Uma característica interessante parece ser a de uma maior probabilidade de resposta
à terapia convencional, ou seja, de remodelagem
reversa(6). Algumas mutações na TTN parecem
“manifestar-se” apenas na presença de sobrecarga hemodinâmica, tóxica ou hormonal. Exemplos disso são alguns casos de miocardiopatia
alcoólica, periparto ou de cardiotoxicidade por
antineoplásicos, em que foram identificadas variantes genéticas raras, em particular da TTN(7).
Esta possibilidade de interação com fatores genéticos pode condicionar o aconselhamento familiar neste tipo de miocardiopatias.
Para além da estratificação do risco de arritmias auriculares e ventriculares e/ou da previsão da resposta à terapêutica, prevê-se que a
descodificação dos mecanismos moleculares em
doentes com MCD genética acarrete, no futuro,
novas implicações terapêuticas. Exemplo disso
é o ensaio clínico atualmente em curso em doentes com MCD devida a mutações da LMNA
(NCT03439514).
Assim, as fronteiras entre MCD genéticas e
adquiridas e mesmo entre as diferentes miocardiopatias são cada mais ténues, requerendo
abordagens diagnósticas e terapêuticas cada vez
mais individualizadas e dirigidas à etiologia genética per se. A “revelação genética” parece ser
uma das vias promissoras para o desenvolvimento de terapias personalizadas, inovadoras e mais
eficazes.
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