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Com a sua primeira edição em 2011, o Congresso Novas 
Fronteiras em Cardiologia do Centro Hospitalar Lisboa Norte 
(CHLN) é já um marco nacional e internacional pautado com 
uma qualidade e rigor científico que o torna uma referência 
para os profissionais, para o ensino e para novas oportunida-
des de investigação.

De sublinhar que o Congresso está alinhado com a nossa 
visão estratégica para esta importante área, contando com 
a participação da Cirurgia Vascular e da Cirurgia Cardioto-
rácica. Estes serviços estão integrados no Departamento 
de Coração e Vasos (DCV) do CHLN, o que representa um 
inovador modelo de agregação com áreas afins, que se com-
plementam, com o objetivo de centrar a sua atividade e capa-

Carlos das Neves 
Martins
Presidente do Conselho de 
Administração do CHln

Um marco nacional  
e internacional

(Continua na página 4)

FAUsto PiNto, diretor do dePArtAMeNto de CorAção e VAsos:

_
P. 6/7

Departamento de Coração  
e Vasos em Revista

1.ª 
edição

Fausto Pinto, Carlos 
das Neves Martins, 

António Nunes diogo, 
José Fernandes e 

Fernandes, Ângelo 
Nobre e Luís Mendes 

Pedro



2  |  Jornal Médico 18 de fevereiro 2017 Jornal Médico  |  318 de fevereiro 2017

        

17 de Fevereiro 2017

18 e 19 de Fevereiro 2017

        

17 de Fevereiro 2017

18 e 19 de Fevereiro 2017

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF Anuncio 2017_coracao 544x340 dupla path.pdf   1   15/02/17   12:06



4  |  Jornal Médico 18 de fevereiro 2017 Jornal Médico  |  518 de fevereiro 2017

        

17 de Fevereiro 2017

18 e 19 de Fevereiro 2017

        

17 de Fevereiro 2017

18 e 19 de Fevereiro 2017

sPACV com forte 
presença na Aula Magna 

o atual presidente, o cirurgião vascular 
josé Daniel Menezes, com os ex-pre-
sidentes joão Albuquerque e Castro e 
josé Fernandes e Fernandes.

lançada ontem, no primeiro dia do Vii Congresso novas Fronteiras em 
Cardiologia, os seus conteúdos retratam, fundamentalmente, a atividade 
inovadora e ambiciosa do Departamento de Coração e Vasos do CHln, 
que integra, como se sabe, os serviços de Cardiologia, de Cirurgia 
Cardiotorácica e de Cirurgia Vascular.

Revista Coração e Vasos

With the recent introduction of 
transcatheter aortic valve replacement, 
it has become possible to treat patients 
with significant comorbidity, who were 
deemed inoperable. The accurate selec-
tion of patients for this procedure is ex-
tremely important to ensure high success 
rate. In this selection process, imaging is 
key.

The main techniques that are used 
include echocardiography (both trans-
thoracic and transesophageal, with re-
cently more switch from 2D to 3D) and 
computed tomography (CT).

The structures that need assessment 
include the following:

The peripheral arteries, the aorta, 
the aortic root, the aortic valve and the 
left ventricle.

The first step is the decision on the 
access: transfemoral, transapical, trans-
-subclavian, and direct aortic. For this 
rea son, CT is used to visualize the ves-
sels, including the femoral arteries, the 
aorta, and the subclavian arteries. In 
addition, (for the transapical approach) 
the left ventricle needs to be visualized, 
with focus on apical aneurysms and api-
cal (mobile) thrombi – this can be done 
with echocardiography (preferably with 
intravenous contrast). For the vessels, 
the diameters (deciding which catheter 
sizes can be used), the tortuosity, steno-
sis and calcifications need to be identi-
fied – this is all done with CT.

The second step includes the asses-
sment of the aorta, including the dia-
meter of the ascending aorta and spe-
cifically calcifications (“porcelain aorta” 
– which carries a high risk for cerebral 
embolism, and is a contra-indication for 
a transfemoral approach) – this is asses-
sed by CT.

The third step is the visualization of 
the aortic root, which includes the size 

of the sinotubular junction, the size of 
the aortic sinus, and most importantly 
the size and shape of the aortic annulus 
– this is all performed with CT. The an-
nulus is often more oval shaped than cir-
cular, which has implications for the type 
of transcatheter valve being selected. 
The exact valve size is based on the as-
sessment of the diameters, the circumfe-
rence and the perimeter of the annulus. 
Based on these measures, the valve size 
is being selected (based on Tables provi-
ded by the different vendors). 

It is then important to assess the 
valvular type: tricuspid or bicuspid (and 
raphe, if present). Also, the extent and 
localization of calcium is important. This 
can be done by echocardiography, but 
also by CT (specifically the location and 
extent of calcium is assessed by CT).

The distance of the origin of the co-
ronary arteries versus the annulus is cru-
cial to avoid coronary obstruction and 
migration of (peri-) valvular calcium into 
the coronary arteries. This information is 
derived from CT.

The left ventricular function, shape 
and size are derived from routine echo-
cardiography.

Altogether, this set of information 
guides the clinician in the selection of 
valve size, type and access choice. This 
information should be systematically ac-
quired (check-list), and it is clear that an 
imaging specialist should be part of the 
heart-team when these patients are being 
discussed.

Jeroen J. Bax

Department of Cardiology, 
leiden university Medical 
Center, the netherlands.
President of the european 
society of Cardiology

imaging in 
transcatheter heart 
valve replacement:  
the aortic valve

cidade de intervenção destas três discipli-
nas médicas no doente. Temos assim um 
conjunto de objetivos e estratégias na área 
cardiovascular, possibilitando uma aborda-
gem mais efetiva e inovadora baseada na 
articulação e cooperação, permitindo-nos 
ser Centro de Referência para as áreas de 
Cardiopatias Estruturais, Hipertensão Pul-
monar e Cardiopatias Congénitas, o que 
nos orgulha e, sobretudo, estimula. 

 Conforme já expressei anteriormente, 
o DCV e, em particular o Serviço de Car-
diologia do CHLN é, devido à sua elevada 
diferenciação e inovação tecnológica, uma 
prioridade, designadamente, em termos 
da sua modernização. Numa visão inte-
grada de estratégia futura do Serviço de 
Cardiologia no DCV, traçou-se um plane-
amento para o futuro que passa: (i) pela 
consolidação e estruturação processual e 
administrativa, levando à otimização e à 
modernização sempre centrada no doente; 
(ii) pelo reforço da cooperação interdisci-
plinar e o incremento da investigação quer 
a nível clínico, quer a nível de gestão; (iii) 
assumir-se enquanto hub (centro) para a 
inovação no tratamento das doenças car-
diovasculares; (iv) pela consolidação, na 
qualidade de Centro de Referência, não só 
nacional, mas também internacional, atra-
vés da criação de um Centro de Responsa-
bilidade Integrado (CRI) do DCV.

Em grandes números, refira-se que, 
em 2016, o Serviço de Cardiologia tratou 
2325 doentes, atendeu 28.514 doentes em 
consulta e tratou 2125 doentes em ambu-
latório, 843 das quais foram cirurgias. Na 
área da Cardiologia de Intervenção, foram 
efetuados 4238 atos diagnósticos/terapêu-
ticos invasivos, 1094 atos terapêuticos em 
atividade de pacing e 1054 em eletrofisio-
logia. De destacar que este Departamento 
é o único em Portugal a realizar cirurgia 
mitral minimamente invasiva e cirurgia de 
fibrilhação auricular isolada por toracosco-
pia.

E, no seguimento deste reforço na ino-
vação e na investigação, é essencial salien-
tar a importância do DCV do CHLN estar 
integrado no primeiro Centro Académico 
de Medicina de Lisboa do país (CAML), 
onde desempenha um papel crucial nesta 
plataforma de I&D, e que reúne sinergias 
conjuntas do CHLN, da Faculdade de Me-
dicina da Universidade de Lisboa (FMUL) e 
do Instituto de Medicina Molecular (iMM), 
em prol do desenvolvimento, da susten-
tabilidade e da projeção e afirmação das 
instituições e, concretamente, deste cen-
tro hospitalar universitário, quer a nível 
nacional, quer a nível internacional.

Seguramente que o 7.º Congresso será 
mais um ímpar momento de partilha do sa-
ber e de importantes conclusões, as quais 
iremos, como sempre, analisar e acolher 
com entusiasmo.

(Continuação da página 1)
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The distance of the 
origin of the coronary 
arteries versus the 
annulus is crucial 
to avoid coronary 
obstruction and 
migration of (peri-) 
valvular calcium into 
the coronary arteries. 
This information is 
derived from CT.

Fausto Pinto
Diretor do Serviço de Cardiologia e do Departamento 

de Coração e Vasos do CHLN

“Em termos de assistência médica, os três serviços 
que integram o Departamento de Coração e 
Vasos (Cardiologia, Cirurgia Cardiotorácica 
e Cirurgia Vascular) têm tido uma prestação 
que consideramos exemplar, não só em termos 
quantitativos, mas também em termos qualitativos, 
de diferenciação, de atualização constante e de 
procurar introduzir inovação, o que deverá ser o 
objetivo essencial num centro hospitalar académico 
com as nossas características.”

“Participamos em várias redes internacionais 
que nos têm permitido ter uma voz dentro e fora 
de ‘portas’.” 

José Fernandes e Fernandes
Professor catedrático da FMUL. Ex-diretor do 

Departamento de Coração e Vasos do CHLN

 “O Departamento tem hoje um excelente 
timoneiro, que saberá aproveitar mesmo os 
ventos desfavoráveis, porque conhece a ‘rota’.”

Ângelo Nobre
Diretor do Serviço de Cirurgia Cardiotorácica do CHLN

“O Departamento de Coração e Vasos, antes de 
estar no papel, já estava no nosso coração e 
em pleno desempenho no dia-a-dia. Há muitos 
anos que a colaboração entre os serviços de 
Cardiologia, de Cirurgia Cardiotorácica e de 
Cirurgia Vascular é o nosso dia-a-dia.”

Luís Mendes Pedro
Diretor do Serviço de Cirurgia Vascular do CHLN

“O Departamento está a ser desenvolvido 
com bastante sucesso, na medida em que é 
um modelo que permite estabelecer sinergias 
entre três áreas que partilham interesses, têm 
alguns doentes comuns e, sobretudo, imensas 
afinidades no momento atual em termos 
técnicos e tecnológicos. Este modelo poderá vir 
a ser muito importante no panorama nacional 
nos próximos anos.”

Carlos das Neves Martins
Presidente do Conselho de Administração do CHLN

“O Departamento de Coração e Vasos deu um 
contributo muito assinalável para um ano 
marcante na vida do CHLN [2016]. Conseguimos 
crescer, desenvolver a atividade assistencial, 
equilibrar a gestão e continuar a trilhar o 
caminho de inovação e investimento. O ano 
passado, investimos cerca de 30 milhões de 
euros na prestação de cuidados na área de 
Coração e Vasos.”

“Temos sido excessivamente moderados na 
forma como partilhamos publicamente o 
trabalho que temos feito na área de Coração 
e Vasos ao longo destes três anos com outras 
instituições de referência prestigiadas na União 
Europeia.” 

“2017 é um ano em que precisamos de continuar 
a crescer em qualidade e de desenvolver a 
excelência.” Sala cheia na transmissão 

de casos ao vivo

Jeroen J. Bax

Fausto Pinto entregou ontem ao seu 
sucessor na Direção da sociedade eu-
ropeia de Cardiologia a medalha da 
FMul.

A boa disposição da equipa de 
Enfermagem após uma das cirurgias

Cerimónia  
de abertura
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mos assistido a um crescimento bastante 
significativo, o que mostra a importância 
do Congresso em si, o espaço que veio 
preencher e a necessidade que havia de 
haver um evento com estas característi-
cas.

É revelador da necessidade que 
sentimos de desenvolver este tipo de 
atividade, que tem vários objetivos para 
além daquele que é mais ou menos 
comum a qualquer congresso: a trans-
missão de conhecimentos. a reflexão 
sobre novas metodologias de diagnós-
tico e de terapêutica e a possibilidade 
de apresentar algum trabalho feito no 
Serviço. Mas é também um espaço de 
convívio. Para que um Serviço funcione 
bem, tem de haver um bom ambiente. 
As pessoas têm de vestir a camisola. E, 
no fundo, este Congresso também serve 
esse objetivo. Ou seja, durante um fim 
de semana, estamos juntos, envolvendo 
todos os profissionais do Serviço – não 

só médicos como também enfermeiros, 
técnicos e administrativos, entre outros 
profissionais –, procurando que haja 
também um ambiente de algum conví-
vio por parte do Serviço. 

É claro que o objetivo é científico e 
educacional, mas, para além disso, é tam-
bém humano e de reforço da imagem do 
Serviço e daquilo que são as suas próprias 
forças e, nesse sentido, acho que o Con-
gresso tem sido muito positivo. O que 
começou por ser um evento “caseiro” tor-
nou-se numa reunião com características 
internacionais. 

JN – O número de convidados in-
ternacionais tem sido crescente…

FP – Sim. Este ano, por exemplo, 
vamos ter uma mesa-redonda exclusiva-
mente internacional. Temos tido sempre 
vários convidados estrangeiros, mas nesta 
edição vamos ter um número ainda mais 
significativo. O Congresso acabou por 
afirmar-se como um evento relevante da 
área cardiovascular dentro do panorama 
nacional…

JN – Por que considera a interna-
cionalização tão relevante?

FP – A internacionalização tem sido 
sempre um objetivo na minha forma de 
estar. Penso que é muito importante es-
tarmos de portas abertas e podermos 
ampliar ao máximo a nossa capacidade de 
integração e de colaboração com outros 
grupos e outros centros. É isso que faz 
avançar a Medicina e a Ciência! Estamos 
neste momento envolvidos em projetos 
internacionais em que colaboramos com 

vários grupos. Além disso, temos recebido 
colegas estrangeiros dos mais variados ní-
veis. Também tenho procurado promover 
a saída dos nossos internos e de alguns 
dos nossos especialistas, para passarem 
algum tempo noutros centros, para pode-
rem trazer outras ideias. Hoje em dia, em 
Medicina, é muito importante estar numa 
perspetiva aberta e de ligação, integração 
e colaboração.

A prevenção é um dos maiores desa-
fios da atualidade

JN – Na sua opinião, quais são os 
grandes desafios que a Cardiologia en-
frenta nos próximos anos?

FP – A prevenção é, na minha opi-
nião, um dos maiores desafios. Penso que 
é uma área em que temos de dar passos 
mais significativos. Hoje em dia, com o 
conhecimento que temos e atendendo 
ao conceito de “Medicina de Precisão”, 
que terá importância na área da preven-
ção (com conhecimentos das áreas da 
Genética, das proteómicas, entre outras), 
podemos ser mais eficazes na forma como 
fazemos a prevenção quer global, quer 
individual.

Outro desafio (não só da Car-
diologia) é sermos mais eficazes na 
individualização do diagnóstico e 
do tratamento daquilo que podemos 
considerar o conceito atual de “Me-
dicina de Precisão”. Neste momento, 
há vários grupos a trabalhar para de-
senvolver estratégias que permitam 
implementar este tipo de conceito. Se 
formos um pouco mais específicos, a 
capacidade quer diagnóstica, quer de 
intervenção expandiu de forma expo-
nencial, mas há áreas em que ainda 
há muito a fazer não só em termos de 
diagnóstico precoce, mas de interven-
ção. É o caso, por exemplo, da área de 
insuficiência cardíaca. 

Hoje em dia, temos uma capacida-
de de intervenção imensa e tem havido 
avanços extraordinários na área da car-
diopatia estrutural. Seguramente, conti-
nuará a ser uma aposta importante. Há 
depois uma área que tem tido alguns 
avanços interessantes, mas que será 
um dos desafios futuros, que se prende 
com a própria reconstrução do coração 
(Medicina Regenerativa) e a capacidade 

de poder regenerar o coração e recriar 
tecido cardíaco para o funcionamento de 
um coração normal. 

Um outro grande desafio em termos 
globais, que foi identificado recente-
mente pela OMS, prende-se com as 
desigualdades no acesso aos cuidados 
médicos.

JN – Que desigualdades são essas?
FP – Sobretudo em termos de aces-

so à inovação e aos cuidados médicos, ou 
seja, a capacidade de podermos chegar às 
várias populações. Esta questão da desi-
gualdade preocupa a sociedade como um 
todo, começando pela comunidade cien-
tífica e médica. 

Just News ( JN) – Acaba de assumir 
o cargo de diretor do Departamento de 
Coração e Vasos do CHLN. Que vanta-
gens identifica neste conceito?

Fausto Pinto (FP) – O funciona-
mento em cadeia de três serviços de 
áreas idênticas e que são complemen-
tares entre si é, hoje em dia, uma mais-
-valia para qualquer instituição moderna.  
A complementaridade das várias áreas e 
a interação entre si permite um conjunto 
de mais-valias que são muito importan-
tes nas várias vertentes que um hospital 
universitário e, em particular, um Depar-
tamento com estas características deve 
ter. Nesse sentido, a possibilidade de 
desenvolvimento deste Departamento 
veio permitir implementar esse conceito 
de complementaridade e interação, que 
torna mais eficaz toda a atividade clínica, 
de ensino e investigação.

JN – Quais as metas que estabele-
ceu?

FP – Queremos assegurar as condi-
ções para podermos funcionar ao mais 
elevado nível nas várias vertentes que 
temos de cumprir – clínica, de ensino e 
de investigação –, sendo um centro de 
referência quer em termos nacionais, 
quer internacionais. Outra das nossas 
intenções é expandir o Departamento 
naquilo que realisticamente for possível. 
O intuito é podermos abarcar as várias 
áreas que estão, hoje em dia, integradas 
dentro da área cardiovascular e, dessa 
forma, afirmarmo-nos quer a nível nacio-
nal, quer internacional. Já temos uma vi-
sibilidade muito grande, mas queremos 
expandir-nos para podermos integrar 
cada vez mais redes internacionais e po-
dermos ser competitivos num “mercado” 
cada vez mais competitivo. E, sobretu-
do, quando se passa para um plano dos 
hospitais de primeira linha em termos 
internacionais que participam nos prin-
cipais estudos e registos e nas áreas de 
desenvolvimento e de inovação, onde 
queremos estar incluídos.

JN – E, depois, obviamente, há os 
aspetos que se prendem com o assegu-
rar do funcionamento normal de um 
Departamento que trata as doenças 
cardiovasculares …

FP – As doenças cardiovasculares 

continuam a ser a primeira causa de mor-
talidade e morbilidade em termos globais, 
portanto, temos uma pressão assistencial 
muito grande! Além disso, não podemos 
esquecer-nos da nossa função como 
centro académico, que não se limita à 
vertente assistencial, envolvendo também 
o ensino e a investigação.

JN – O que veio acrescentar este 
Departamento em termos de investiga-
ção e ensino?

FP – Neste momento, temos a fe-
licidade de os três serviços estarem 
muito interligados entre si e alinhados 
naquilo que são os objetivos estratégi-
cos para um Departamento com estas 
características. Quem faz os serviços 
são as pessoas e, por mais boa vontade 
que possa existir, não havendo um bom 
entendimento entre as mesmas, também 
é difícil a implementação de qualquer 
política. Neste caso, felizmente, existe 
um entendimento entre os três diretores 
de serviço. Compete-me agora gerir essa 
complementaridade e esse esforço, em 
conjunto com os meus colegas, uma vez 
que é uma oportunidade única em ter-
mos históricos, porque nos vai permitir 
funcionar com sintonia quase absoluta, 
o que se traduzirá em resultados muito 
interessantes e numa eficiência muito 
mais acentuada.

JN – Está prevista a criação de um 
espaço físico específico para o desen-
volvimento da atividade do Departa-
mento?

FP – Neste momento, um grupo de 
trabalho está a refletir e a trabalhar sobre 
como fazer a integração dos objetivos es-
tratégicos num espaço físico que permita 
dar resposta às necessidades que foram 
identificadas. Espero que isso venha a 
tornar-se uma realidade no mais curto es-
paço de tempo. 

JN – O Conselho de Administração 
tem estado do vosso lado?

FP – Sim, e isso é crítico! Tenho de 
realçar esse apoio e a cumplicidade que 
tem havido por parte do CA. Aproveito a 
oportunidade para agradecer. Sei que este 
apoio continuará a existir, o que é muito 
importante para podermos tornar esta 
área uma das que tem maior visibilidade e 

com uma maior intervenção nos vários 
espaços do que é o Centro Académico de 
Lisboa. 

JN – E quais são as prioridades re-
lativamente ao Serviço de Cardiologia 
que dirige?

FP – É um pouco o que referi em re-
lação ao Departamento de Coração e Va-
sos. Neste momento, além da consolida-

ção do trabalho realizado pelo Serviço, 
estamos numa fase em que precisamos 
de expandir. Temos a necessidade, a 
capacidade e a possibilidade de poder-
mos alargar ainda mais o nosso espaço 
de atuação. Mais uma vez, a internacio-
nalização é um objetivo importante. Ou 
seja, podermos cada vez mais contar com 
a colaboração de centros internacionais 
e de sermos uma opção, sobretudo no 
espaço europeu, com a nova diretiva de 
ausência de fronteiras na mobilidade dos 
doentes e dos profissionais de saúde. Em 
termos nacionais, era importante haver 
centros para dar resposta e integrarem-
-se nesse tipo de redes. Mas o grande ob-
jetivo é sermos um centro de referência 
nas várias áreas em que trabalhamos. Já 
o somos em cardiopatia estrutural, na 
hipertensão pulmonar, e colaboramos 
no Centro de Referência para a área de 
Cardiopatias Congénitas. Para isso, é im-
portante expandirmos a capacidade de 

intervenção do Serviço, o que permitirá 
também atingir outros objetivos de for-
ma mais ampla e alargada.

VII Congresso Novas Fronteiras 
em Cardiologia

JN – A Associação para a Investiga-
ção e Desenvolvimento da Faculdade 
de Medicina (AIDFM) organiza, com a 
coordenação científica do Serviço de 
Cardiologia do CHLN e a Clínica Uni-
versitária de Cardiologia da FMUL, a 
7.ª edição do Congresso Novas Fron-
teiras em Cardiologia. Como avalia o 
crescimento do evento?

FP – Tem sido muito interessante e 
motivo de grande regozijo o crescimen-
to que temos observado ao longo dos 
anos. Tudo começou de uma ideia que 
nasceu em conjunto com o Dr. Nunes 
Diogo (diretor do Serviço na altura) de 
iniciarmos este evento. Desde então, te-

FAUsto PiNto, diretor do serViço de CArdioLogiA e do dePArtAMeNto de CorAção e VAsos do CHLN:

“Queremos assegurar as condições para podermos funcionar ao mais elevado nível”
Em vésperas do VII Congresso Novas Fronteiras em Cardiologia, Fausto Pinto, 
que dirige o Serviço de Cardiologia do CHLN, falou à Just News sobre a nova 
responsabilidade que assumiu há pouco mais de dois meses, a de diretor do 
Departamento de Coração e Vasos do CHLN, que engloba os serviços  
de Cardiologia, de Cirurgia Cardiotorácica e de Cirurgia Vascular.  
O ex-presidente da Sociedade Europeia de Cardiologia, que é também diretor 
da FMUL, realçou, sobretudo, a complementaridade e a interação que existe 
entre os três serviços que integram o Departamento.

Esta palestra procura fazer curta 
digressão sobre os principais desafios 
atuais no tratamento das doenças vas-
culares, procurando identificar áreas de 
controvérsia no tempo e tipo de inter-
venção terapêutica ao nosso dispor.

Pretende-se responder a duas das 
questões difíceis: quando e como tratar. 
Analisar-se-ão alguns aspetos do state of 
the art no tratamento de três áreas muito 
relevantes na patologia cardiovascular e 
que me pareceu apropriado discutir.

Primeiro na doença carotídea, recor-
dando a evolução do conhecimento e da 
estratégia no tratamento da doença cere-
brovascular extracraniana, que continua 
a ser, no século XXI, uma causa relevante 
de AVC e cujo tratamento oportuno e 
adequado tem papel relevante na pre-
venção deste flagelo contemporâneo que 
é o acidente vascular cerebral.

Os números em Portugal não se-
rão porventura muito rigorosos, mas, 
com base na informação de alguns es-
tudos populacionais, poderá admitir-se 
que cerca de 800 a 900 novos doentes 
com doença carotídea sintomática po-
deriam beneficiar de uma intervenção 
terapêutica, como a endarteriectomia da 
carótida, para prevenção do AVC. Conhe-
ce-se menos a dimensão da realidade e 
necessidade nos portadores assintomáti-
cos de doença importante da bifurcação 
carotídea, frequentemente no contexto 
de aterosclerose multiorgânica e doença 
arterial oclusiva multissegmentar.

As guidelines ainda em vigor, colocan-
do a indicação terapêutica para estenoses 
superiores a > 70%, tiveram como conse-
quência exagero nas indicações terapêu-
ticas – too much! – o que tem obrigado 
a uma reflexão e redução significativa 
no número de doentes tratados. Seleção 
mais adequada dos grupos em maior risco 
de AVC é o grande desafio dos próximos 
anos e nessa área o nosso grupo tem tido 
um papel liderante na contribuição para 
a identificação não-invasiva das lesões 
carotídeas instáveis e com maior risco de 
ateroembolização e AVC.

Uma outra área de grande evolução 
terapêutica é a da isquemia crítica dos 

membros inferiores, problema de grande 
importância pessoal, social e económica e 
potenciada pela verdadeira epidemia de 
diabetes mellitus. O objetivo é, mais uma 
vez, evitar atuar too late quando as pos-
sibilidades de sucesso na revascularização 
são diminutas, e mais uma vez este é o 
grande desafio: adotar uma estratégia per-
sonalizada – patient-tailored –, que pro-
porcione os melhores resultados em ter-
mos de sobrevivência e preservação dos 
membros inferiores. Os resultados dessa 
estratégia, que foi implementada desde 
2012 no Serviço de Cirurgia Vascular, é 
analisada e os seus resultados apreciados. 

Por fim, proceder-se-á à apreciação 
crítica do impacto dos novos métodos 
terapêuticos no tratamento das doenças 
complexas da aorta, das novas possibilida-
des que suscitaram e dos problemas asso-
ciados. Apresentar-se-ão resultados de uma 
experiência que foi desenvolvida no âmbito 
do Departamento de Coração e Vasos nos 
últimos anos e que evidencia o extraordi-
nário desenvolvimento da tecnologia en-
dovascular, a possibilidade de uma atuação 
mais precoce – not too late! – bem como 
o papel ainda insubstituível da cirurgia 
convencional nalgumas patologias da aorta 
onde continua a ser essencial. 

Trata-se, pois, de uma reflexão so-
bre a experiência desenvolvida desde 
1999, quando iniciámos em Portugal o 
tratamento endovascular do aneurisma 
da aorta, das lições aprendidas, das li-
mitações que os resultados tardios per-
mitem apreciar e, sobretudo, constituir 
alicerce para uma estratégia de ação 
futura que potencie as competências do 
Departamento de Coração e Vasos do 
CHLN-HSM e Centro Académico de Me-
dicina de Lisboa numa área para a qual é 
urgente adotar uma política nacional de 
exigência, rigor e qualidade.

too much…. 
too late?

José Fernandes  
e Fernandes
Professor catedrático de 
Cirurgia da FMul

CHANgiNg AttitUdes iN MANAgeMeNt oF VAsCULAr 
disorders

Poderá admitir-se 
que cerca de 800  
a 900 novos doentes 
com doença 
carotídea sintomática 
poderiam beneficiar 
de uma intervenção 
terapêutica, como 
a endarteriectomia 
da carótida, para 
prevenção do AVC.

"A prevenção é, na minha opinião, um dos 
maiores desafios. Penso que é uma área em 
que temos de dar passos mais significativos."



8  |  Jornal Médico 18 de fevereiro 2017 Jornal Médico  |  918 de fevereiro 2017

        

17 de Fevereiro 2017

18 e 19 de Fevereiro 2017

        

17 de Fevereiro 2017

18 e 19 de Fevereiro 2017

O Serviço de Cirurgia Vascular do 
Hospital de Santa Maria realizou on-
tem, no âmbito do Congresso Novas 
Fronteiras em Cardiologia, uma inter-
venção de tratamento endovascular de 
aneurisma aortoilíaco com preservação 

da artéria hipogástrica, através da utili-
zação de uma endoprótese ramificada 
para a ilíaca interna (iliac branch de-
vice- IBD).

Face ao envolvimento das ilíacas primi-
tivas pela doença aneurismática e à ausên-
cia de landing zone distal nestas artérias, 
o tratamento endovascular dos aneurismas 
aortoilíacos implica uma de três opções 
principais: 1. Landing zone distal na ilíaca 
primitiva, através de um ramo de grande 
diâmetro (> 20 mm), técnica conhecida 
por bell-bottom; 2. Oclusão da hipogástrica 
com coils, cobertura da sua origem e termi-
nação da endoprótese na ilíaca externa; 3. 
Revascularização da ilíaca interna por uma 
endoprótese ramificada.

A exclusão da hipogástrica, em espe-
cial se bilateral, implica frequentemente 
consequências isquémicas ao nível do có-
lon, da medula, da pelve, da região glútea 
e ainda disfunção sexual. Quando estas 
graves complicações clínicas ocorrem não 
existe, em regra, tratamento eficaz que 
as reverta, pelo que a sua prevenção é 
crucial. Neste sentido, é importante que 
as técnicas de preservação das hipogás-
tricas façam parte do armamentarium 
terapêutico dos cirurgiões que praticam 
as técnicas de tratamento endovascular da 
doença aneurismática aortoilíaca.

O caso em questão é exemplificativo 
da técnica de preservação da perfusão 
da ilíaca interna. Durante a tarde, foi 
realizada uma conferência pelo Dr. Ruy 
Fernandes e Fernandes, que discutiu esta 
problemática e apresentou a experiência 
do nosso serviço.

A área da intervenção coronária per-
cutânea (ICP), com vasta experiência 
consolidada, viu um aumento exponen-
cial na sua casuística nos últimos anos no 
CHLN. Atualmente, esta área correspon-

de a 94,6% (N=3965 procedimentos) da 
atividade da Unidade de Cardiologia de 
Intervenção Joaquim Oliveira, do Serviço 
de Cardiologia do CHLN.

O programa de angioplastia primária 
com disponibilidade de 24/7, terapêutica 
de eleição do enfarte com supradesni-

velamento do segmento ST, permitiu o 
tratamento de 276 doentes, na sua esma-
gadora maioria com menos de 6 horas de 
evolução. À semelhança de outras unida-
des, a maioria dos doentes tratados me-
diante angioplastia coronária apresentou-
-se com angor estável com critérios para 

ICP (25%) ou síndrome coronária aguda 
(33%). 

A avaliação funcional de lesões ateros-
cleróticas coronárias por fio de pressão 
foi fulcral na decisão terapêutica em 210 
doentes. Foram usadas estratégias: híbri-
da com iFR seguida de FFR ou iFR ou FFR 
isolados, não tendo a primeira estratégia 
demonstrado um prolongamento da du-
ração do procedimento.

As técnicas de imagem intracoronária, 
como o IVUS e o OCT, também acompa-
nharam o crescimento das outras técnicas.

Na Unidade de Cardiologia de Inter-
venção, destaca-se ainda o programa de 
PCI de oclusões totais crónicas, com uma 
taxa de sucesso de 84%, em doentes com 
score J-CTO médio, preditor de sucesso, 
de 2,1±1. Esta vertente foi explorada no 
curso Focus on CTO, New Frontiers, reali-
zado no passado mês de janeiro. 

Nas próximas décadas, é espectável 
um aumento da doença aterosclerótica 

coronária, o que, associado ao aumento 
global da esperança de vida da popula-
ção, corresponderá a um aumento de 
doentes a intervencionar. Assim, nesta 
área, perspetiva-se a continuação do seu 
crescimento, à semelhança das inovações 
tecnológicas a que sempre se assistiram, 
nesta área nobre da Cardiologia.

A coronariografia seletiva, introdu-
zida por Sones no fim dos remotos anos 
cinquenta, permitiu a caracterização mor-
fológica da doença das coronárias e esta-
beleceu o padrão contra o qual passaram 
a ser confrontadas as técnicas de diag-
nóstico não invasivo, na altura, limitadas 
apenas praticamente ao teste de esforço 
em tapete, introduzido uns anos antes. 
A capacidade diagnóstica dos testes não 
invasivos passou então a ser entendida 
como a capacidade em identificar doença 
coronária epicárdica significativa, que se 
convencionou como superior a 70% de 
obstrução luminal (50% para o tronco 
comum).

Assim sucedeu para os testes diag-
nósticos que surgiram depois, como a 
cintigrafia de perfusão e, mais tarde, a 
ecografia de sobrecarga. Subentendia-
-se que estenoses coronárias tidas como 
significativas se associariam a maior risco 
de eventos e condicionariam, consequen-
temente, o prognóstico. Não obstante, 
constatações e estudos vários, incluindo 
correlações anatomopatológicas, têm vin-
do a mostrar que placas não obstrutivas 
podem ser sede de instabilização e trom-
bose, originando síndromes coronárias 
agudas.

Algumas características morfológicas 
das placas sugeriam potencial vulnerabi-
lidade e desde aí têm vindo a desenvolver-
-se métodos diagnósticos de imagem que 
visam identificar as placas vulneráveis. 
Além disso, um “ambiente” humoral 
favorável cria as condições propícias à 
aterotrombose e o conceito de “doente 
vulnerável” levou igualmente à tentativa 
de identificação de biomarcadores dessa 
situação. Não obstante, um grande nú-
mero de placas vulneráveis e de doentes 
com marcadores de vulnerabilidade não 
evoluem para episódios aterotrombóticos 
e, inversamente, placas e doentes aparen-
temente estáveis instabilizam de modo 
não predizível.

Entende-se hoje que a ocorrência 
de síndromes coronárias agudas resulta 

da concorrência temporal de um con-
junto de fatores e que nenhum método 
pode, por si só, prever com exatidão. 
Além disso, a sofisticação dalguns méto-
dos diagnósticos limita fortemente a sua 
aplicabilidade a casos individuais e não 
permite, de todo, o seu uso em rastreios 
comunitários.  

Qual é o objetivo de testes não inva-
sivos na doença coronária aterosclerótica? 
Identificar a presença e a extensão da is-
quemia é certamente importante pelas in-
formações disponíveis sobre a associação 
da isquemia a pior prognóstico. Todavia, 
apesar deste conceito ser praticamente 
um paradigma estabelecido, é fraca e frag-
mentada a robustez da informação cientí-
fica que o fundamenta e aguardamos os 
resultados de estudos de larga escala que 
possam dar respostas mais definitivas.

Identificar a presença e extensão da 
aterosclerose coronária é igualmente 
importante, mas com a reserva que tão 
ou mais importante é identificar a natu-
reza das placas, o que não se consegue 
determinar com rigor por métodos não 
invasivos, sendo as técnicas invasivas de 
imagiologia intracoronária as que melhor 
o permitem. Mais que a identificação in-
dividual das estenoses coronárias, a ava-
liação da carga aterosclerótica coronária 
global parece ter importante impacto 
prognóstico.

Efetivamente, mais que identificar a 
presença de estenoses coronárias, placas 
vulneráveis ou isquemia, o que nos inte-
ressa é a capacidade de predizer eventos, 
os quais podem ocorrer mais facilmente 
com determinadas estenoses coronárias, 
em determinadas placas vulneráveis ou 
em determinada extensão e localização 
de isquemia.

O risco cardiovascular é determi-
nável numa base epidemiológica, pelo 
somatório de um conjunto de fatores de 
risco, e existem algoritmos de decisão 
que excluem de avaliação subsequente 
os indivíduos com baixas pontuações. Os 
testes de diagnóstico não invasivos visam 
sobretudo a estratificação prognóstica 
dos indivíduos com risco intermédio e 
existem conceptualmente dois caminhos 
possíveis: o primeiro, que começa por se 
focar na aterosclerose coronária, determi-
nando o score de cálcio ou mesmo estu-
dando morfologicamente as coronárias 
por angio TC.

A partir daqui, os testes de imagem 
podem surgir em segundo tempo para su-
bestratificar os doentes, que beneficiarão 
de uma atitude mais invasiva versus mais 
conservadora e em casos seccionados, a 
identificação não invasiva de estenoses 
coronárias de alto risco pode sugerir de 
imediato o estudo invasivo. A segunda 
possibilidade é a identificação primeira de 

isquemia quer por prova de esforço, quer 
pelos métodos de imagem – cintigrafia, 
eco de sobrecarga ou ressonância de per-
fusão, referenciando para estudo invasivo 
os doentes com isquemia mais extensa e 
sugerindo tratamento conservador aos 
restantes. A comparação entre as duas es-
tratégias foi objeto de estudo recente, que 
mostrou equivalência das duas estratégias 
numa população com perfil de risco rela-
tivamente baixo.

Modalidades de imagem que asso-
ciam informações complementares po-
derão conter o máximo de informação 
prognóstica, embora a sua aplicabilida-
de seja limitada. Refiro-me a informação 
que se consegue obter com as novas 
câmaras gama que têm TC acoplada. 
Esta permite fazer correção da atenua-
ção – causa frequente de imagens falso 
positivas, que é o principal calcanhar 
de Aquiles da técnica –, mas também 
calcular o score de cálcio ou mesmo 
efetuar coronariografia não invasiva no 
mesmo exame. Como principal (e não 
despiciendo) senão, a dose de radiação 
relativamente elevada necessária para a 
realização dos testes.

A realização dos testes invasivos con-
tinua a ter um papel importante dentro 
de uma estratégia individualizada que visa 
sobretudo predizer eventos modificáveis 
pelas terapêuticas mais adequadas.   

“Desafios na abordagem do doente 
com doença coronária” foi o tema de uma 
mesa-redonda que teve lugar no primeiro 
dia do VII Congresso Novas Fronteiras em 
Cardiologia, tendo sido debatidas algu-
mas das mais atuais controvérsias deste 
tópico. 

A moderação esteve a cargo de Lino 
Gonçalves, diretor do Serviço de Cardio-
logia B Centro Hospitalar e Universitário 
de Coimbra e professor catedrático da 
Unidade Curricular de Cardiologia da 
FFMUC, e de Hélder Pereira, diretor do 
Serviço de Cardiologia do Hospital Garcia 
de Orta, em Almada. 

Em entrevista, Lino Gonçalves des-
taca que nesta sessão foi apresentado 
e discutido o papel dos vários testes 
de diagnóstico não invasivos, à luz das 
recomendações internacionais mais re-
centes. 

Além disso, menciona, “foram igual-
mente discutidos em profundidade os úl-
timos estudos sobre a avaliação fisiológica 
das lesões coronárias no manuseamento 
dos doentes com doença coronária, aju-
dando-nos a perceber melhor qual o fu-

turo papel desta tecnologia da cardiologia 
invasiva”. 

O diretor do Serviço de Cardiologia B 
do CHUC acrescenta que se tentou tam-
bém perceber o motivo pelo qual os bene-
fícios esperados pela intervenção coroná-
ria no tratamento das oclusões totais não 
foram ainda cumpridos até ao momento. 

Para Hélder Pereira, a associação de 
temas relacionados com o diagnóstico 
de isquemia e as oclusões crónicas é 
“particularmente feliz”. “Com os recen-
tes desenvolvimentos dos dispositivos 
médicos, a capacidade de sucesso em 
oclusões crónicas altamente complexas 
é relativamente elevada, no entanto, os 
resultados nem sempre têm sido satisfa-
tórios. Estes resultados  estão alinhados 
com o que se observa noutros cenários 
da cardiologia de intervenção, em que 
também a ausência de isquemia demons-
trada se associa a ausência de beneficio”, 
menciona.

Lino Gonçalves classifica como “atual 
e controversa” a discussão que decorreu 
nesta mesa-redonda, que resultou da 
“análise cuidadosa” dos resultados a dois 
anos do estudo ABSORB, permitindo de-
terminar até que ponto eles mudarão a 
prática clínica. 

Na opinião de Hélder Pereira, face 
aos recentes resultados que vieram le-
vantar algumas dúvidas sobre os stents 
bioabsorvíveis, a discussão deste tema 
é da “maior atualidade”. “Não havendo 

dúvidas de que estas plataformas são um 
extraordinário avanço na Cardiologia de 
Intervenção e de que vieram para ficar, 
há que discutir quais os cuidados na es-
colha das lesões a tratar e assim como da 
sua preparação, de forma a podermos, 
nesta fase, obter resultados a médio e 
longo prazo sobreponíveis aos das novas 

gerações de stents farmacoativos metáli-
cos permanentes.”

Foi ainda debatido o tema “Doença 
do tronco comum. Serão necessários 
stents dedicados?” Sobre esta matéria, 
Lino Gonçalves comenta que “o estado 
atual da intervenção percutânea na do-
ença do tronco comum leva-nos a per-
guntar até que ponto é necessário (ou 
não) o desenvolvimento de stents dedi-
cados para o tratamento desta situação, 
particularmente quando a bifurcação 
está envolvida”.

Segundo o cardiologista do Hospital 
Garcia de Orta, Hélder Pereira, presen-
temente, a angioplastia está em pé de 
igualdade com a cirurgia no tratamento 
da doença do tronco comum. Contudo, 
menciona, “todos temos a noção de que 
as bifurcações continuam a ser um desa-
fio para os atuais stents, designadamen-
te quando usados no tronco comum. A 
procura de novas soluções para as le-
sões complexas, assim como a discussão 
entre a opção cirúrgica e a cardiologia 
de intervenção, mantêm a maior atuali-
dade.”

especialistas discutiram as mais atuais
controvérsias na abordagem do doente coronário

MesA-redoNdA “desAFios NA ABordAgeM do doeNte CoM doeNçA CróNiCA”

tratamento endovascular de aneurisma aortoilíaco
com preservação da artéria hipogástrica

o CHLN em números: intervenção coronária

Luís Mendes Pedro

Diretor do serviço de 
Cirurgia Vascular do CHln

Cláudia Jorge

Assist. hospitalar de 
Cardiologia, unid. 
Cardiologia de intervenção 
joaquim oliveira, serviço de 
Cardiologia do CHln-HsM

Ana rita Francisco

interna de Cardiologia, 
serviço de Cardiologia do 
CHln-HsM

Miguel Menezes

interno de Cardiologia, 
serviço de Cardiologia do 
CHln-HsM

Nas próximas décadas, 
é espectável um 
aumento da doença 
aterosclerótica 
coronária.

A exclusão da 
hipogástrica, em 
especial se bilateral, 
implica frequentemente 
consequências 
isquémicas ao nível do 
cólon, da medula, da 
pelve, da região glútea e 
ainda disfunção sexual.

o papel dos métodos não invasivos na angina estável

Victor M. gil

Coordenador da unidade 
Cardiovascular do Hospital 
lusíadas lisboa

Lino gonçalves

Hélder Pereira

Luís Mendes Pedro (ao centro) conduziu ontem a intervenção
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Acute heart failure (AHF) accounts for 
1–2% of hospitalisations overall and AHF is 
the primary reason for hospital admission 
among patients 65 years and older. Each hos-
pitalization impacts medical resources and 
patients after discharge are at substantial risk 
for readmission and/or death in following 
months. At present, approved standard-of-ca-
re (SOC) treatments for AHF include oxygen, 
loop diuretics, vasodilators, and inotropes. 
Over the last decade several pharmacological 
approaches for AHF have been introduced, 
however, no drastic change in the medical 
management apart from device-dependent 
therapy was observed. Therefore, no data are 

available, at present, whether any of available 
treatments can improve in-hospital or post-
-discharge prognosis.  

Serelaxin is a recombinantly generated 
form of human relaxin-2 that was found to 
significantly improve dyspnoea in RELAX-
-AHF, a phase III randomised, clinical trial 
(RCT). Preclinical/clinical data suggest 
that early infusion of serelaxin in patients 
with AHF may improve post-discharge ou-
tcomes by reducing damage to organs. In 
RELAX-AHF, patients treated with serelaxin 
had a significantly 37% lower all-cause mor-
tality through 180 days, compared with pla-
cebo. These patients also had significantly 

lower levels of blood biomarkers thought 
to be indicative of damage to myocardium, 
kidney, and liver, a significantly lower rate 
of incidence of in-hospital worsening heart 
failure (WHF) through Day 5.  

Three phase-III RCTs are now un-
derway to confirm and expand upon the-
se findings. Two of these ongoing studies 
(RELAX-AHF-2 and RELAX-AHF-ASIA) are 
conventional double-blind RCTs in which 
the majority of patients are being treated 
by cardiologists practicing in leading me-
dical centres and teaching hospitals. The 
third ongoing RCT (RELAX-AHF-EU) is ai-
med at broadening clinical experience with 

serelaxin under conditions that more clo-
sely resemble the real world — where most 
treatment for AHF takes place in general 
medicine wards, internal medicine wards, 
geriatric wards, and other non-cardiology 
settings. The primary objective of RELAX-
-AHF-EU is to determine whether addition 
of serelaxin SOC therapy reduces the inci-
dence of all-cause death or worsening he-
art failure (WHF) requiring rescue therapy 
from randomization through Day 5. In-hos-
pital WHF is given primary attention in this 
study because when it occurs it is likely to 
have a pivotal impact on a patient’s disease 
trajectory and long-term prognosis.   

High resting heart rate in a general 
population (Rotterdam Heart Study, 
Circ Heart Fail 2013;6: 403) is associated 
with a new onset of heart failure from 
a threshold of 80 bpm. In patients with 
stable heart failure, resting heart rate is 
associated with cardiovascular death and 
heart failure hospitalization with a 5 bpm 
increase resulting in a 16% increase of 
events in the following years thereafter 
(Lancet 2010, 376:886). Furthermore, it 
is associated with outcomes after dischar-
ge of heart failure patients.

Beta blockers reduce cardiovascular 
death and hospitalizations in relation to 
the number of heart beats reduced, is 
associated with an increase of ejection 
fraction and a reduction of mortality (Am 
J Cardiol 2008; 101:865). Despite beta 
blocker treatment, there is a high resi-
dual mortality and the association also 
holds true for patients on beta blockers. 
Ivabradine reduces f-currents in sinus 
nodal cells by reducing heart rate (Drugs 
2004; 64:1756). In patients with stable 
heart failure at a heart rate >70 bpm in 
sinus rhythm, ivabradine has shown to 
reduce cardiovascular death and heart 
failure hospitalization (Lancet 2010, 376: 
875). At a heart rate >75 bpm cardiovas-
cular death and total death are also signi-

ficantly reduced (Clin Res Cardiol 2013; 
102:11).

The reduction of outcomes takes 
place through all different comorbidities 
of heart failure patients including those 
with a cumulative comorbidity load of 
more than four comorbidities (Am J Car-
diol 2015; 116:1890). Several secondary 
analyses suggest that also shortly after 
discharge, in the so called vulnerable 
face of heart failure, ivabradine redu-
ced outcomes (Eur J Heart Fail 2016; 
18:1182). Furthermore, not only the first 
but also the following hospitalizations 
are reduced by ivabradine (Eur Heart J 
2012;33:2813).

Mechanistically, heart rate reduction 
with ivabradine increases ejection frac-
tion and leads to deremodeling of the 
left ventricle (Eur Heart J 2011;32:2507). 
Despite heart rate reduction, acute ap-
plication of ivabradine increases stroke 
leading to a stable cardiac index (Eur J 
Heart Fail 2008; 10: 550). In contrast to 
beta blockers, apparently an increase in 
stroke volume is occurring early, because 
ivabradine, unlike beta blockers, has no 
negative inotropic effect on the ventricle 
or myocardium, but has the potential to 
reverse the negative force frequency re-
lationship.

This has led to the new concept 
that concomitant administration of beta 
blockers and ivabradine, which might 
allow early up-titration of beta blo-
ckers by providing a stronger negative 
chronotropic and a less strong negati-
ve inotropic effect to the failing heart 
early during up-titration of these drugs. 
Consistently the CARDIVA study (Adv 
Ther 2015;32:108) and ETHIC-AHF 
(Int J Cardiol 2016;217:7) have shown 
that the co-administration of beta blo-
ckers and in particular carvedilol with 
ivabradine was able to accelerate the 
up-titration of beta blockers leading to 
higher increase of ejective fraction at 5 
months. 

Taken together, heart rate reduction 
has become one of the interventions to 
improve outcomes in heart failure in pa-
tients in sinus rhythm with a heart rate 
>70 bpm. European Guidelines recom-
mend heart rate reduction with ivabradi-

ne in heart failure patients remaining at a 
heart rate >70 bpm in sinus rhythm after 
initiation of standard therapy and in pa-
tients to reduce angina symptoms due to 
concomitant coronary artery disease. In 
these patients concomitant up-titration 
of beta blockers with ivabradine might 
accelerate the introduction of guideline 
recommended therapies and highest to-
lerated doses. 

The prognosis for patients with 
diabetes compared to those without re-
mains worse, especially if complicated 
by cardiovascular disease. New hope for 
these patients came with EMPA-REG out-
come trial in which the SGLT-2 inhibitor 
empagliflozin reduced the composite 
outcome of cardiovascular death or non-
-fatal myocardial infarction or stroke by 
24%. It was particularly cardiovascular 
death that was reduced reasonably re-
lated to a substantial reduction of heart 
failure hospitalizations. The number of 
patients needed to treat to prevent one 
heart failure hospitalization or cardio-
vascular death was estimated to be 35 
over three years. 

The beneficial impact of empagli-
flozin on heart failure hospitalizations 
was visible already within a period of 
15 weeks, a very rapid onset of action. 
Although the exact pathophysiological 
mechanisms behind these favourable 
effects cannot be answered by data 
presented in the EMPA-REG outcome 
trial, they cannot reasonably relate to 
the modest glucose – blood pressu-
re – and weight lowering effects seen 
in the empagliflozin treated patients. 
Similar rapid onsets of action in heart 
failure trials have until now only been 
seen with the use of angiotensin conver-
ting enzyme inhibitors and aldosterone 
antagonists, drugs that interfere with 

neuroendocrine activation due to con-
gestive heart failure.

A plausible although still speculative 
explanation to the EMPA-REG outcome 
effects may be a decrease in volume load 
related to osmotic diuresis and increased 
sodium excretion, possibly in combi-
nation with a reduced arterial stiffness. 
Alternate mechanisms that have been 
discussed are an improved myocardial 
energy production related to a small in-
crease in the haematocrit and an enhan-
ced utilisation of ketone bodies and renal 
protection by a reduced hyperfiltration.

The findings in the EMPA-REG trial 
were partially unexpected, indeed sur-
prising och truly beneficial as regards 
the impact on mortality and heart fai-
lure morbidity. They have already been 
introduced in management guidelines 
and should be taken into consideration 
by practising physicians. Even if results 
from ongoing trials have to be awaited 
before the full potential of SGLT-2 inhi-
bitors can be firmly established there are 
large groups of patients, those with es-
tablished cardiovascular disease besides 
their diabetes that may benefit from the 
use of empagliflozin. 
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Heart failure remains a significant 
clinical and economic burden to socie-
ty. In 2012, 5.7 million people had heart 
failure at a cost of 30.7 billion dollars. It 
is estimated that in 2030, 8 million peo-
ple will have this diagnosis costing 69.7 
billion dollars. Over the last decades the 
treatment of heart failure with reduced 
ejection (HFrEF) focusing on inhibition 
of the Renin Angiotensin Aldosterone 
System (RAAS) and the Sympathetic Ner-
vous System (SNS) has resulted in ma-
rked improvement in outcomes. Despite 
these advances, mortality and morbidity 
remain high.

A new approach combining ne-

prilysin inhibition and angiotensin 
receptor blockade using sacubitril-val-
sartan (LCZ696) has been shown to be 
superior to an angiotensin-converting 
enzyme inhibitor in HFrEF patients. 
Compared with Enalapril, treatment 
with LCZ696 was associated with signi-
ficant reductions in cardiovascular mor-
tality, heart failure hospitalization and 
all-cause mortality.

Criticism of the PARADIGM HF trial 
was that there was no placebo control 
group and the trial design included a 
run-in phase where patients intolerant 
of either medication were excluded. We 
present our real world experience in 

over 100 patients using Entresto focu-
sing on initiation, dosing, tolerability, 
side effects and short-term outcomes. 
In this initial cohort we have seen re-
sults that are even more compelling 
than those seen in the PARADIGM HF 
trial with symptomatic improvement, 
improved left ventricular function and a 
very low incidence of hospitalization or 
medication cessation. Our experience 
reinforces the recent Guidelines Upda-
te recommending that patients that 
are symptomatic on Ace Inhibition or 
Angiotensin Receptor Blockade should 
be switched to sacubitril-valsartan (En-
tresto).

Oral anticoagulation is essential in 
the prevention of stroke and systemic em-
bolism in patients with atrial fibrillation. 
Vitamin K antagonists (VKA) have been 
the traditional oral anticoagulants.

  In the past decade several oral direct 
inhibitors of thrombin (dabigatran) and 
of factor Xa (rivaroxaban, apixaban, and 
edoxaban) have been developed. These 
non-VKA oral anticoagulants (NOACs) have 
proved to have predictable pharmacolo-

gical effects and have relatively few drug 
and food interactions compared to VKA. 
These properties have allowed the drugs 
to be developed using fixed doses without 
the need for routine anticoagulation moni-
toring. NOACs have a fast onset of activity 
(two to three hours to peak effect) and a 
relatively short duration of action, which 
in case of bleeding or planned surgery is 
another advantage over VKA.

On the other hand, in spite of similar 
half-lives of about 12 hours for all four 
drugs, dabigatran and apixaban were 
developed with twice daily dosing versus 
once daily dosing (for patients with atrial fi-
brillation) with rivaroxaban and edoxaban. 
The short half-life has advantages related to 
rapid recovery of hemostasis in the case of 
bleeding or urgent need for procedures. 
The short time to offset of action may be 
problematic in case of poor adherence.

Adherence to NOACs in atrial fibrilla-
tion is about 75% in the case of dabiga-
tran, but does not seem to be different 

from that of VKA. But when NOACs are 
given once daily, a single missed dose re-
sults in low trough drug concentrations. 
Thus, adherence may be more of a con-
cern when compared to VKA, since there 
is no routine measurement of whether 
the drugs are being taken or not without 
a monthly interaction with the healthcare 
team regarding VKA treatment.

Furthermore, only for dabigatran 
there is an antidote available, whereas for 
the Xa blockers there are not yet clinically 
available, although reversal agents are in 

phase II of clinical development. This is in 
contrast to VKA, where for warfarin there 
is a well-established reversal strategy with 
vitamin K and coagulation factor replace-
ment, although this has not been shown 
to be effective at improving outcomes 
among patients with severe bleeding.

Finally, with substantial renal clea-
rance of the NOACs, dabigatran in parti-
cular, they have not been clinically tested 
among patients with stage IV chronic 
kidney disease (creatinine clearance  
< 30 ml/min) and thus should not be 
used in this population, pending further 
study. Also patients carrying mechanical 
heart valves are not candidates for NOACs, 
even in the presence of atrial fibrillation.

In 4 large VKA-controlled studies in 
patients with atrial fibrillation the NOACs 
have been shown to be at least as effective 
as warfarin in preventing stroke (and sig-
nificantly better for higher dose (150 mg) 
dabigatran and for apixaban), with less life-
-threatening bleeding. The safety advanta-

ge lasts over time, and is particularly nota-
ble for intracranial hemorrhage. Recently, 
NOACs have been found to be effective at 
preventing thrombotic events after acute 
coronary syndromes (ACS) in comparison 
to placebo against a background of dual 
antiplatelet therapy (DAPT), at least in the 
case of rivaroxaban. But here bleeding was 
excessive in the context of adding the an-
ticoagulant on top of DAPT, which is the 
standard of care after ACS.

    Because of their efficacy, safety, ease 
of administration, and lack of need for moni-
toring, NOACs are expected to replace VKA 
in most patients, provided both health care 
systems and patients are willing and able to 
bear the extra cost, which appears to be jus-
tified from a cost effectiveness perspective. 
Whether any of these drugs will have a rou-
tine role following ACS remains uncertain, 
and the combination of OAC and antiplate-
let therapy for patients with an indication for 
both like those after percutaneous coronary 
intervention is a challenge.
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Oral anticoagulation 
is essential in the 
prevention of stroke 
and systemic embolism 
in patients with atrial 
fibrillation. 

In 2012, 5.7 million 
people had heart 
failure at a cost  
of 30.7 billion  
dollars.

European Guidelines 
recommend heart 
rate reduction with 
ivabradine in heart 
failure patients 
remaining at a heart 
rate >70 bpm in 
sinus rhythm after 
initiation of standard 
therapy and in 
patients to reduce 
angina symptoms 
due to concomitant 
coronary artery 
disease.
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Susana Martins é co-coordenadora 
da Consulta de Hipertensão Pulmonar 
que se realiza no polo do Hospital Pu-
lido Valente, que integra o CHLN. Para 
a especialista, tem sido “fascinante” 
trabalhar nesta área, sobretudo pela 
“enorme evolução dos conhecimentos 
fisiopatológicos, celulares e moleculares 
implicados na doença, pela emergência 
de novas técnicas de diagnóstico e moni-
torização e porque os doentes têm tido 
novas oportunidades de terapêutica que 
acrescem enormemente a qualidade de 
vida e têm impacto prognóstico”.  

Em entrevista, a médica recorda 
que a criação dos centros de tratamen-
to da HAP em Portugal resultou da ne-
cessidade de unificar o tratamento des-
tes doentes no país. Foi nesse sentido 
que, por ordem política e com o apoio 
da Direção-Geral da Saúde, foram cria-
dos quatro centros específicos dedi-
cados ao tratamento destas doenças, 
distribuídos por Lisboa (CHLN), Al-
mada (Hospital Garcia de Orta), Porto 
(Hospital de Santo António) e Coimbra 
(Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra).

O objetivo da criação destes centros 
é, segundo Susana Martins, conseguir ter 
em cada um deles um volume de doentes, 
de exames complementares de diagnósti-
co e de terapêuticas específicas que pos-
sibilite uma uniformização dos cuidados 
prestados a uma doença que, além de 
rara, é “grave e muito debilitante”. “Estes 
doentes podem beneficiar de medicação 
ou intervenções que são onerosas, po-

dem ter efeitos adversos que devem ser 
monitorizados de forma rigorosa e devem 
ser usadas com critérios de qualidade e 
de ajuste da terapêutica a cada situação”, 
afirma.

São seguidos, atualmente, na Con-
sulta 263 doentes com diagnóstico de hi-
pertensão pulmonar (HTP), com idades 
compreendidas entre os 21 e os 63 anos. 
A maioria (58,9%) é do sexo feminino, 
pertencendo, predominantemente, aos 
grupos I – hipertensão arterial pulmo-
nar (HAP) – e IV – hipertensão pulmo-
nar por doença trombótica e/ou embóli-
ca crónica – da Classificação Clínica (ver 
caixa). 

Susana Martins esclarece que a HTP 
é uma condição fisiopatológica que se 
define por um aumento da pressão média 
na artéria pulmonar que pode ocorrer em 
múltiplas situações sistémicas, respirató-
rias e cardiovasculares”. Por seu lado, a 
HAP é uma entidade mais rara, que cum-
pre critérios de definição hemodinâmica 
mais específicos.

O tratamento da HAP deve ser asse-
gurado apenas em centros de referência, 
dado que os doentes possuem uma clas-
sificação e algoritmos de avaliação etioló-
gica e de definição de risco, assim como 
fármacos e indicações muito precisas para 
estratégicas não terapêuticas. 

A cardiologista acrescenta que a in-
vestigação tem sido uma das áreas privi-
legiadas. “Temos participado em ensaios 
clínicos internacionais e realizado estu-
dos prospetivos e retrospetivos, apresen-
tando os nossos resultados em reuniões 
nacionais, internacionais e publicações 
em revistas com impacto. Neste momen-
to, temos projetos de investigação que 
estão em fase de aprovação e de inclusão 
de doentes. Outro dos nossos objetivos 
é a formação pré e pós-graduada. Como 
médica, encaro como crucial a vertente 

clínica, esta deve ser acrescentada e com-
plementada com as vertentes do ensino 
e da investigação. Esta é uma das missões 
mais importantes para quem trabalha 
num hospital universitário.”

Competência técnica ao serviço 
dos doentes com HtP

Nuno Lousada é coordenador da 
Consulta de Hipertensão Pulmonar. O 
médico recorda que o Centro de Trata-
mento da HAP do CHLN é “herdeiro das 
boas tradições” de duas consultas de 
hipertensão pulmonar que foram fundi-
das, “uma que decorria no Hospital de 
Santa Maria e era ligada à Unidade de 
Tratamento Intensivo para Coronários 
(UTIC), e a outra mais ligada à Pneumo-
logia, que era feita no Hospital Pulido 
Valente”.

O Centro conta com uma equipa 
multidisciplinar que, além dos cardiolo-
gistas e pneumologistas, envolve reuma-
tologistas, fisiatras, psiquiatras e outros 
profissionais de saúde não médicos, no-
meadamente, enfermeiros, farmacêutico, 
psicólogo, nutricionista, assistente social, 
fisioterapeutas, técnicos que realizam exa-

mes complementares de diagnóstico dife-
renciados e administrativos.

“A hipertensão pulmonar é uma do-
ença que tem um impacto muito eleva-
do na qualidade e quantidade de vida 
das pessoas que sofrem desta patologia, 

sendo, por isso, necessário um apoio de 
outros profissionais de saúde não médi-
cos”, justifica o cardiologista. 

Também são estabelecidos con-
tactos com outros serviços, como o de 
Ginecologia (para a área da contrace-

ção) ou o de Hematologia (para a análise 
detalhada dos exames complementares 
de diagnóstico destes doentes). 

Questionado sobre os pontos fortes 
do Centro, Nuno Lousada realça a com-
petência técnica dos profissionais de saú-

CeNtro de trAtAMeNto dA HAP do CeNtro HosPitALAr LisBoA Norte

equipa multidisciplinar dedicada assegura o tratamento da hipertensão pulmonar
O Centro Hospitalar Lisboa Norte (CHLN) é um dos quatro centros nacionais de tratamento da 
hipertensão arterial pulmonar (HAP), uma condição rara e grave que cumpre critérios de definição 
hemodinâmica muito específicos. A Just News foi conhecer de perto este centro, que consiste numa 
unidade multidisciplinar que presta cuidados de saúde e aplica conhecimentos técnicos na área da 
hipertensão pulmonar (HTP).

susana Martins

Nuno Lousada

De acordo com Fausto Pinto, diretor do Serviço de Cardiologia e do Departa-
mento de Coração e Vasos do CHLN, tem havido inovação importante na terapêu-
tica da hipertensão arterial pulmonar (HAP), o que “tem permitido que os doentes 
possam viver mais e melhor”. “As novas terapêuticas têm permitido tratar muitos 
casos graves, com prognósticos fechados. Tem-se conseguido resultados espetacu-
lares”, afirma.

O diretor do Serviço de Cardiologia 
do CHLN, que dirige também o Depar-
tamento de Coração e Vasos, menciona 
que está muito satisfeito pela forma como 
a Consulta de Hipertensão Pulmonar do 
CHLN tem evoluído, realçando as boas 
condições que existem no polo do Hospi-
tal Pulido Valente.

Afirmando que a experiência tem sido 
bastante positiva quer para o CHLN, quer 
para os doentes, Fausto Pinto refere que 
gostaria apenas que, no futuro, o Centro 
de Tratamento da HAP do CHLN viesse a 
realizar de forma “persistente e contínua” 
a endarteriectomia pulmonar cirúrgica 
(atualmente, os doentes com indicação 
para a cirurgia são referenciados para 
Cambridge e Paris).

“têm-se conseguido resultados 
espetaculares na área da HAP”

FAUsto PiNto:

Da equipa multidisciplinar faz parte 
um grupo de cinco enfermeiras com ex-
periência e formação na área que reali-
zam a Consulta de Enfermagem de HTP. 
Em entrevista à Just News, as enfermeiras 
Andreia Bernardo e Tânia Cardoso falam 
sobre o trabalho que desempenham.

Andreia Bernardo relata que antes de 
cada consulta médica é realizada uma con-
sulta de enfermagem, onde é efetuada uma 
avaliação do utente de forma a conhecer 
as limitações decorrentes da realização das 
atividades de vida, com o objetivo de elabo-
rar um plano de cuidados de enfermagem 
em parceria com o utente. “A intervenção 
do enfermeiro baseia-se na capacitação do 
indivíduo para o autocuidado, incidindo 

no ensino de estratégias para a melhoria da 
qualidade de vida”, aponta.

Uma das áreas de intervenção de 
enfermagem passa pelo reforço da impor-
tância da adesão do utente à terapêutica 
instituída. “A maior parte dos nossos uten-
tes faz terapêutica específica oral, no en-
tanto, existem outras formas de adminis-
tração, tais como: inalatória, subcutânea e 
endovenosa. O ensino do utente é reali-
zado tendo em consideração as diferentes 
formas de administração de terapêutica.”

A monitorização contínua destes uten-
tes permite vigiar e detetar a progressão da 
doença e possíveis complicações associadas, 
de modo a evitar internamentos frequentes.

Segundo Tânia Cardoso, enfermeira es-
pecialista em reabilitação, responsável pela 
Reeducação Funcional Respiratória (RFR) 
ao utente com HTP, a área da Reabilitação 
começou a ser desenvolvida em junho de 
2016, altura em que se iniciou a realização 
de reabilitação respiratória e motora (no 
Serviço de Medicina Física e de Reabilitação) 
aos utentes pertencentes à classe funcional I 
e II. Os programas têm a duração de 12 se-
manas, sendo realizadas avaliações no início, 
no meio e no final dos mesmos.

“A intervenção do enfermeiro espe-
cialista junto destes utentes é fundamen-
tal para capacitar o utente a realizar RFR 
de forma autónoma, quer nas sessões 

semanais no hospital, quer no domicí-
lio. São transmitidos conhecimentos aos 
utentes acerca de estratégias para a rea-
lização das suas atividades de vida diária 
com o consumo mínimo de energia, me-
lhorando a sua qualidade de vida e, con-
sequentemente, reduzindo as complica-
ções associadas”, explica Tânia Cardoso.

Como a HTP é uma área muito es-
pecífica, por vezes, as enfermeiras têm 
necessidade de se deslocar a alguns ser-
viços onde os doentes ficam internados, 
nomeadamente, a Unidade de Cuidados 
Intensivos Médico-Respiratórios e a Uni-
dade de Cuidados Intermédios de Pneu-
mologia, existindo também a articulação 
com a UTIC do Hospital de Santa Maria.

o papel da enfermagem

Andreia Bernardo

tânia Cardoso

grupo i – hipertensão arterial pulmo-
nar (HAP), onde se incluem as formas 
idiopáticas, familiares, associadas a to-
xinas, a doenças do tecido conjuntivo, 
cardiopatias congénitas, infeção por 
ViH, entre outras; 
grupo ii – decorrente da patologia do 
coração esquerdo; 
grupo iii – associada a doenças respi-
ratórias; 
grupo iV – inclui a doença trombo-
embólica crónica; 
grupo V  – doenças em que a causa de 
HtP é multifatorial ou desconhecida.

Critérios de 
Classificação 
Clínica da HtP

elementos da equipa da Consulta de Hipertensão  Pulmonar
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Cardiac electrophysiology uses the 
timing of the electrical signals recorded 
from intra-cardiac catheters with their 
anatomical location to deduce the path 
taken by electrical wavefronts during 
arrhythmias. The advent of 3D catheter 
localisation technology led physicians to 
tackle more complex arrhythmias such as 
atrial fibrillation and post-surgical tachyar-
rhythmias.

However, the data interpretation 
techniques have not been designed to 
match the hardware advances, and many 
procedures remain technically challen-
ging with long procedure times and many 
physicians eventually resort to classical 
approaches such as entrainment mapping 
to make progress.

We have confronted the key issue of 
how to visualise low amplitude fractio-
nated signals in myocardial scar and to 
differentiate non-functional scar from 
the slow conducting scar that is respon-
sible for most arrhythmias. We presented 
Ripple Mapping as the eventual solution 
to this problem. This method shows the 
electrograms as moving bars on the 3D 
surface and allows the location, activation 
and maximum voltage to be all shown on 
the same map.

Ripple Mapping is now part of the 
Confidense Module of CARTO3 and has 
enabled the mechanisms of complex ta-

chycardias to be fully elucidated and the 
easiest ablation target to be identified. 
These improvements are now being vali-
dated in other centres. The next step will 

be to overcome the challenges of atrial 
fibrillation mapping using the principles 
that have been learnt from these arrhyth-
mias.

de envolvidos na equipa multidisciplinar, 
assim como a dedicação que estes têm 
aos doentes. Destaca também o facto de 
estar inserido num centro hospitalar com 
as diversas especialidades.

Só os casos que necessitam de en-
darteriectomia pulmonar cirúrgica (in-
tervenção altamente complexa e muito 
exigente do ponto de vista técnico) é 
que são referenciados para Cambridge e 
para Paris. Mas, segundo Nuno Lousada, 
os cirurgiões do Centro têm estado a ser 
motivados para começarem a realizar a 
cirurgia.

Atualmente, já foram operados 19 
doentes que são ali acompanhados e os 
resultados têm sido muito satisfatórios, 
sendo que os doentes ficam completa-
mente curados.

Segundo o cardiologista, um dos 

objetivos é que os doentes possam ace-
der às novas terapêuticas que, conforme 
refere, têm sempre custos elevados: 
“Temos estado a motivar todos os res-
petivos departamentos do CHLN para 
termos acesso às novas terapêuticas. 
Pensamos que os doentes beneficiariam 
das mesmas.”

Espaço da Consulta adaptado 
às necessidades dos doentes

A Consulta realiza-se no Centro Am-
bulatório II do Hospital Pulido Valente, 
havendo um espaço que reúne todas as 
condições adequadas às necessidades 
destes utentes. Além de gabinetes de 
consulta e respetiva sala de espera, tem 
uma sala de observação e um gabinete 
equipado para monitorização do utente, 

administração de terapêutica e reali-
zação de outras intervenções. Quando 
descompensam, os doentes são inter-
nados no H. Pulido Valente e no H. de 
Santa Maria.

“O espaço físico destinado à Consul-
ta é propício à receção destes doentes 
e há um enquadramento para tentar 
que estejam um pouco protegidos do 
contexto geral do hospital, por causa da 
fragilidade inerente à doença. Tentamos 
oferecer, dentro daquilo que nos é pos-
sível, a melhor qualidade”, afirma Susa-
na Martins.

As consultas médicas e de enferma-
gem realizam-se quatro dias por semana, 
durante o período da manhã, sendo fa-
cultado aos utentes o contacto telefónico 
direto da equipa de enfermagem, diaria-
mente, até às 16h.

A farmacêutica Marisa Rodrigues é 
outro dos elementos da equipa multi-
disciplinar do Centro de Tratamento da 
HAP do CHLN. Em entrevista, a respon-
sável refere que “o papel do farmacêu-
tico engloba a dispensa de medicação 
específica para o tratamento da HAP e 
do HTP por tromboembolismo crónico 
(HPTEC) inoperável ou residual após 
endarteriectomia, precedida por uma 
análise do perfil farmacoterapêutico 
do doente, tendo em consideração os 
aspetos relacionados com o doente e 
com a terapêutica, como a existência de 
comorbilidades e a identificação de inte-
rações ou contraindicações”. 

Marisa Rodrigues refere que a inter-
venção do farmacêutico na Consulta de 
HTP pretende “maximizar o benefício 
do regime terapêutico, minimizando 
a toxicidade, assumindo, assim, um 

compromisso partilhado na obtenção 
dos resultados terapêuticos”. Para isso, 
relata, “o farmacêutico colabora na iden-
tificação de doentes com problemas de 
adesão à terapêutica e na adoção de 
estratégias que a fomentem, definidas 
em conjunto pela equipa, na gestão de 
reações adversas medicamentosas e na 
sua notificação”. 

Acrescenta que a participação do far-
macêutico assume um papel relevante na 
partilha de informação relacionada com o 
medicamento com a restante equipa mul-
tidisciplinar e na educação e formação do 
doente, ao prestar a informação necessá-
ria para uma correta utilização dos medi-
camentos e no esclarecimento de dúvidas 
e expectativas relativas ao tratamento, de 
forma a envolvê-lo no processo de forma 
ativa e responsável.

“Este grupo de doentes requer uma 
maior vigilância e acompanhamento, 
devido à gravidade da doença e ao seu 
caráter progressivo, pela existência de 
patologias concomitantes, que podem 
constituir uma contraindicação ou pre-
caução na seleção do regime terapêu-
tico, pela potencial polimedicação e o 
risco de interações, pela necessidade de 
uma gestão eficaz dos efeitos secundá-
rios, de forma a minimizar as desconti-
nuações terapêuticas ou a fraca adesão 
e pela necessidade de garantir uma uti-
lização segura de medicamentos de alto 
risco, como é o caso dos prostanoides 
injetáveis”, conclui.

intervenção do farmacêutico: 
maximizar o benefício  
do regime terapêutico

Marisa rodrigues

diagnosis and ablation of complex atrial dysrhitmias

Prapa Kangaratnam

Consultant cardiologist 
and clinical lead for Cardiac 
electrophysiology, imperial 
College Healthcare nHs, trust 
london, uK

The advent of 3D 
catheter localisation 
technology led 
physicians to tackle 
more complex 
arrhythmias such 
as atrial fibrillation 
and post-surgical 
tachyarrhythmias.

These improvements are now  
being validated in other centres. 

depressão é a patologia psiquiátrica 
mais frequente nos doentes com HtP

António Neves é responsável pela Con-
sulta de Psiquiatria de Hipertensão Pulmo-
nar do Centro de Referência para a área da 
HAP há cerca de um ano. Em entrevista, o 
psiquiatra relata que alguns dos doentes 
com HTP apresentam também patologia 
psiquiátrica, uma situação que se deve ao 
facto de em causa estar uma doença grave, 
crónica, de mau prognóstico e muito inca-
pacitante. 

A depressão é a patologia psiquiátrica 
mais prevalente nestes doentes e é, mui-
tas vezes, reativa ao mau prognóstico da 
doença e à incapacidade provocada pela 
mesma. “Obviamente que a depressão 
agrava a incapacidade, dado que, além da 
incapacidade física, surge depois também 
uma incapacidade ligada à própria de-
pressão”, menciona o especialista.

Segundo o médico, um indivíduo que 
esteja deprimido tem mais dificuldades 
em aderir às terapêuticas para a HTP, sen-
do, por isso, importante que seja tratado 
do ponto de vista psiquiátrico.

O psiquiatra destaca ainda que o facto 
de a Consulta de Psiquiatria estar integrada 
numa unidade multidisciplinar facilita a 
acessibilidade ao tratamento psiquiátrico. 

Para António Neves, “é gratificante 
verificar que os doentes melhoram da de-
pressão, começam a aderir melhor ao tra-
tamento da HTP e têm esperança de que, 
apesar desta patologia complicada, o dia-
-a-dia pode, eventualmente, melhorar”.

António Neves

A nutricionista Joana Malta está 
integrada na equipa multidisciplinar 
da Hipertensão Pulmonar, sendo res-
ponsável pela Consulta de Nutrição 
e Dietética. Segundo refere, a sua in-
tervenção tem várias vertentes, sendo 
que a mais elementar é assegurar que 
a ingestão alimentar é feita de forma 
adequada. 

Na consulta surgem dois tipos de 
doentes: os que apresentam desnutrição 
marcada por anorexia, em que a inges-
tão alimentar é condicionada pela fadiga, 
pela astenia e pela dispneia e, por ou-
tro lado, os que apresentam excesso de 
peso. Em ambas as situações, é preciso 
adequar a dieta alimentar para conseguir 
otimizar o estado nutricional.

Por outro lado, o nutricionista tem 
ainda de ter atenção ao controlo da 
interação entre os medicamentos e a 

alimentação, focando-se, sobretudo, na 
interação da vitamina K e a anticoagu-
lação. “Um dos principais focos é evitar 
a sobrecarga quer ao nível do pulmão, 
quer do coração, em termos de aporte 

hídrico e também de ingestão salina”, 
aponta.

Para Joana Malta, trabalhar nesta área 
tem sido uma experiência muito “interes-
sante”. Segundo refere, “os doentes perce-
bem perfeitamente a importância e a rela-
ção entre as situações”. Além disso, estão 
muito alerta para as questões da nutrição 
e do excesso de peso ou da desnutrição, o 
que os torna mais aderentes e motivados 
para a alteração dos hábitos alimentares.

“Temos tido alguns resultados mui-
to positivos, sobretudo nos doentes que 
têm excesso de peso/obesidade. Nos ca-
sos de baixo peso, os resultados são um 
pouco mais difíceis, como em qualquer 
situação”, diz.

A nutricionista considera que, por 
estar inserida numa equipa multidiscipli-
nar com tantas valências, o doente sente-
-se mais acompanhado e motivado. 

Nutrição: assegurar uma ingestão alimentar adequada

Joana Malta
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A doença coronária 
e a consequente 
cardiopatia isquémica 
são das principais 
causas de mortalidade 
e morbilidade nos 
países ocidentais – 
associadas, sobretudo, 
ao desenvolvimento 
de arritmias 
ventriculares malignas. 

A regurgitação mitral (RM) afeta cerca 
de 10% da população com mais de 75 anos 
e é a segunda valvulopatia sintomática mais 

comum na Europa. A cirurgia cardíaca é o 
tratamento de referência para a RM grave. 
Contudo, cerca de 50% dos doentes não 
são submetidos a cirurgia pelo elevado 
risco relacionado com a idade e comorbi-
lidades. A intervenção mitral percutânea 
surgiu primariamente como uma alternati-
va para este significativo grupo de doentes.

A implantação de clipe mitral, mimeti-
zando a técnica cirúrgica de Ottavio Alfie-
ri, tem demonstrado segurança e eficácia 
em diferentes contextos clínicos e estima-
-se que mais de 40.000 implantes tenham 
já sido realizados. Esta técnica mereceu 
aprovação com marca CE, está contem-
plada nas recomendações das sociedades 
europeia e norte-americana de Cardiolo-
gia e foi aprovada pela Food and Drug Ad-
ministration. Outras técnicas percutâneas 

de reparação e substituição mitral estão 
a ser desenvolvidas. Além do MitraClip, 
quatro sistemas de reparação mitral estão 
já disponíveis no mercado europeu (Car-
dioband, Carillon, Mitralign e Neochord). 
Contudo, estes sistemas foram testados 
em pequenos ensaios de viabilidade e ca-
recem de evidência clínica mais robusta.

Próteses biológicas, desenhadas para 
implantação percutânea em posição aórti-
ca, têm sido utilizadas para o tratamento 
de próteses biológicas degeneradas em 
posição mitral (valve-in-valve), recorrên-
cia de RM grave após anuloplastia (valve-
-in-ring) e em alguns casos de RM grave as-
sociada a calcificação severa do anel mitral 
(valve-in-calcified-native-ring ). Próteses 
dedicadas para a implantação percutânea 
em posição mitral estão em processo de 

desenvolvimento. Vários sistemas foram 
utilizados em pequenos ensaios clínicos 
de viabilidade, mas nenhum está disponí-
vel no mercado europeu.

Da substituição valvular mitral percu-
tânea são esperadas simplicidade, versati-
lidade e resultados previsíveis. Contudo, 
importantes desafios técnicos terão ainda 
de ser superados. O mecanismo de fixa-
ção não deverá depender de força radial, 
o risco de compressão ou interferência 
com estruturas nobres contíguas deverá 
ser mitigado e a rigidez e o perfil dos sis-
temas de entrega otimizados. Teremos de 
aguardar, embora com a certeza de que 
estes obstáculos serão ultrapassados.

Atendendo à escassez de evidência 
para a generalidade dos sistemas de re-
paração e substituição valvular mitral 

por via percutânea, é difícil prever de 
forma objetiva a sua importância futura. 
Contudo, se considerarmos as vantagens 
e desvantagens inerentes às diferentes 
abordagens percutâneas, será admissí-
vel que no futuro a decisão se centrará 
num algoritmo vocacionado para as ca-
racterísticas específicas de cada doente, 
de modo a escolher a técnica e o dispo-
sitivo mais adequado. Outro importan-
te aspeto será a posição do tratamento 
percutâneo face à abordagem cirúrgica. 
A via percutânea surge primariamente 
como tratamento paliativo para doentes 
com RM grave com elevado risco cirúrgi-
co. Contudo, será interessante assistir à 
provável evolução da sua eficácia e segu-
rança e consequente expansão das suas 
indicações terapêuticas.

No ano de 2016 manteve-se a ten-
dência verificada nos anos anteriores de 
crescimento da intervenção estrutural 
na Unidade de Cardiologia de Inter-
venção Joaquim Oliveira, do Serviço de 

Cardiologia do Centro Hospital Lisboa 
Norte.

De facto, apesar de o número global 
de procedimentos efetuados naquela 
unidade ter diminuído em 4%, face ao 

ano de 2015, verificou-se um aumento 
de 23% nos procedimentos de interven-
ção estrutural, correspondendo a um 
total de 157. O aumento deste tipo de 
procedimentos, de maior complexidade 

e duração, justifica a redução do número 
total.

Entre a intervenção estrutural, desta-
ca-se claramente a implantação percutânea 
de válvulas aórticas (transcatheter aortic 
valve implantation – TAVI) em doentes 
com estenose aórtica. Assim, no ano tran-
sato, realizaram-se 87 procedimentos de 
TAVI, correspondendo a um aumento de 
28%, comparativamente ao ano anterior. 
Foram efetuados principalmente por via 
transfemoral e utilizaram-se tanto próteses 
expansíveis por balão como próteses au-
toexpansíveis. Em termos de resultados, a 
taxa de sucesso foi superior a 98% e a taxa 
de mortalidade a 30 dias foi de cerca de 5%.

Salientam-se também os procedimen-
tos de reparação mitral percutânea com 
implantação de clip mitral em doentes 
com regurgitação mitral grave. Em 2016 

efetuaram-se 13. Em relação à restante 
intervenção valvular, realizaram-se nove 
valvuloplastias aórticas de balão, nove co-
missurotomias mitrais percutâneas e dois 
encerramentos de leaks peri-protésicos.

Quanto à intervenção estrutural não 
valvular, efetuaram-se sete encerramentos 
de comunicações interauriculares, 10 en-
cerramentos de foramen ovale permeável 
e 20 encerramentos do apêndice auricular 
esquerdo.

Assim, confirma-se que a interven-
ção estrutural representa uma porção 
relevante da atividade dos laboratórios de 
Cardiologia de Intervenção dos hospitais 
terciários. Esta área terá tendência a cres-
cer de forma significativa nos próximos 
anos, sendo uma prioridade para a nossa 
unidade acompanhar os desenvolvimen-
tos técnicos e científicos da mesma.

o CHLN em números: intervenção estrutural

tratamento percutâneo da regurgitação mitral:
onde estamos e para onde vamos?

eduardo infante  
de oliveira
Cardiologista de 
intervenção, Hospital de 
santa Maria, CHln, CAMl

Pedro Carrilho Ferreira

Assistente hospitalar do 
serviço de Cardiologia do 
CHln-HsM

Miguel Menezes

interno de Cardiologia, 
serviço de Cardiologia  
do CHln-HsM

Ana rita Francisco

interna de Cardiologia,  
serviço de Cardiologia  
do CHln-HsM

A morte súbita cardíaca (MS) constitui 
cerca de metade da mortalidade de causa 
cardíaca e 15-20% de todas as mortes, com 
uma incidência anual de aproximadamen-
te 100 por 100.000 na população em ge-
ral. Na maioria dos casos, a MS associa-se 
a arritmia ventricular, em contexto de car-
diopatia estrutural, incluindo a cardiopa-
tia isquémica, a miocardiopatia hipertró-
fica e dilatada, entre outras cardiopatias.

A avaliação do substrato arritmogé-
nico das diferentes cardiopatias constitui 
área de elevado interesse clínico e objeto 
de ampla investigação, não só porque a 
fração de ejeção se revela insuficiente 
para indicar o uso apropriado de CDI 
em prevenção primária de MS, como a 
identificação do substrato pode guiar te-
rapêuticas dirigidas de ablação. Por outro 
lado, o cabal conhecimento do contexto 
arritmogénico participa na compreensão 
dos mecanismos subjacentes ao desen-
cadeamento das arritmias e pode abrir 
caminho ao seu tratamento e prevenção.

Nas últimas décadas, verificou-se o 
aparecimento e o desenvolvimento das 
técnicas avançadas de imagem não invasi-

va, de que são exemplo a ecocardiografia, 
a cardiologia nuclear, a ressonância mag-
nética e a TC cardíaca, com o potencial 
de caracterizar o substrato arritmogénico. 
Para além da função e geometria ventricu-
lar, possibilitam a avaliação estrutural do 
miocárdio no que respeita à deteção de 
alterações da perfusão, necrose e viabili-
dade, fibrose, infiltração, edema e infla-
mação, metabolismo e ainda ao estudo da 
dispersão eletromecânica e da inervação 
simpática. O seu papel na identificação 
da origem das arritmias ventriculares tem 
sido demonstrado em múltiplos estudos, 
sugerindo o seu valor no diagnóstico e na 
estimativa de risco e potencialmente na 
orientação de estratégias de ablação. 

O conhecimento do valor e custo-
-efetividade de cada uma das modalidades 
de imagem para o estudo do substrato 
arrítmico é da maior importância, quer 
quando usados isoladamente, quer em 
combinação das várias modalidades, per-
mitindo delinear algoritmos apropriados. 
A integração destes métodos com os sis-
temas de mapeamento de ablação pode 
constituir instrumentos valiosos, funda-
mentais ao sucesso dos procedimentos de 
controlo das arritmias malignas.

A doença coronária, e a consequente 
cardiopatia isquémica são das principais 
causas de mortalidade e morbilidade nos 
países ocidentais – associadas, sobretu-
do, ao desenvolvimento de arritmias ven-
triculares malignas. 

Quando ocorre uma obstrução total 
ou parcial do lúmen arterial coronário, 
parte significativa do miocárdio na de-
pendência desse vaso fica temporária ou 
permanentemente afetado por uma restri-
ção do seu suprimento sanguíneo e pelo 
consequente desequilíbrio entre as suas 
necessidades e o aporte energético e de 
oxigénio.

Este fenómeno (isquemia) pode le-
var a necrose miocárdica e à substituição 
do normal tecido muscular por áreas de 
fibrose e de cicatriz. As alterações estru-
turais e eletrofisiológicas que ocorrem 
neste tecido e ao redor dessas regiões 
cicatriciais proporcionam um substrato 
fortemente arritmogénico, promovendo 
a formação e facilitando a sustentação de 
circuitos reentrantes de condução elé-
trica – que caracterizam as taquicardias 
ventriculares.

As cicatrizes de etiologia isquémica 

compreendem, geralmente, um núcleo 
de tecido fibroso central, denso, não 
condutor, rodeado por miocárdio remo-
delado, ainda viável – e que constitui a 
denominada zona perienfarte. Em alguns 
casos, a zona de cicatriz mais densa é 
atravessada por pequenos canais ou ist-
mos de tecido miocárdico ainda viável, 
intercalados com pequenas áreas de fi-
brose difusa.

Estas zonas de tecido muscular al-
ternando com fibrose ainda permitem a 
propagação do estímulo elétrico, mas a 
onda elétrica é forçada a tomar caminhos 
de propagação tortuosos e ziguezaguean-
tes ao redor das regiões fibróticas – o que 
atrasa de forma significativa a velocidade 
de propagação. O atraso de condução que 
daqui resulta fornece um pré-requisito 
essencial para um circuito de reentrada 
ventricular autossustentada. Este mecanis-
mo de autossustentação está subjacente à 
maioria dos casos de arritmias ventricula-
res relacionadas com a cardiopatia isqué-
mica. 

Avanços recentes nas técnicas de ima-
gem, particularmente na ressonância mag-
nética cardíaca (RMC), vieram permitir a 
identificação e quantificação das regiões 
de fibrose com grande acuidade. É agora 
possível determinar e delinear com preci-
são tanto as zonas de cicatriz mais densa 
como as zonas perienfarte (zona cinzenta 
ou zona de fronteira) associadas ao de-
senvolvimento de trajetos de condução 
lenta e ao desenvolvimento de circuitos 
reentrantes.

Esta quantificação mostrou correla-
cionar-se bem com a análise histológica 
post-mortem e veio revolucionar a com-
preensão dos processos envolvidos no 
desenvolvimento de arritmias ventricula-
res malignas, no contexto da cardiopatia 
isquémica. A disponibilidade destes da-
dos de imagem de alta resolução (tanto 

clínicos como pré-clínicos) veio permitir 
o desenvolvimento de modelos compu-
tacionais capazes de estimar o risco arrít-
mico individual, bem como o potencial 
terapêutico/probabilidade de sucesso de 
procedimentos de ablação de taquicardia 
ventricular.

Esta é uma área em franco desenvol-
vimento e é expectável que, num futuro 
próximo, as técnicas de imagem venham 
a desempenhar um papel primordial no 
desenvolvimento e generalização de pro-
cedimentos de ablação ventricular – cada 
vez mais seguros e eficazes. Por outro lado, 
as técnicas de imagem continuarão a ser a 
pedra basilar da decisão terapêutica em 
muitos destes pacientes, nomeadamente 
na seleção de candidatos, tanto para te-
rapêutica médica como para intervenções 
de revascularização miocárdica ou para a 
implantação de cardiodesfibrilhador.

o papel da imagem Na doença coronária

Ana g. Almeida

Prof.ª associada com 
agregação da FMul. 
Assistente graduada de 
Cardiologia, Hospital de santa 
Maria, CHln, CAMl, CCul

Nuno Bettencourt

Assistente hospitalar de 
Cardiologia, Hospital de braga. 
Prof. auxiliar da unidade de 
investigação Cardiovascular, FMuP

A avaliação 
do substrato 
arritmogénico das 
diferentes cardiopatias 
constitui área de 
elevado interesse 
clínico e objeto de 
ampla investigação.

O estudo PARTNER 1, em 2010, mos-
trou pela primeira vez que doentes com 
estenose valvular aórtica de risco proi-
bitivo para cirurgia tinham uma elevada 
mortalidade quando não eram interven-
cionados (PARTNER 1B) e quando lhes 
era implantada uma válvula aórtica per-
cutânea (TAVI) tinham igual mortalidade 
à cirurgia (PARTNER 1A, publicado em 
2011). Desde então, generalizou-se esta 
intervenção, que obrigatoriamente deve 
reunir um conjunto de intervenientes, o 
chamado Heart Team: cardiologista clíni-
co, cardiologista de intervenção, cirurgião 
cardíaco, anestesista.

Nos últimos anos, a evolução técnica 
dos procedimentos e das válvulas tem redu-
zido o número de complicações vasculares, 
leaks periprotésicos e pacemakers defini-
tivos, que são o “calcanhar de Aquiles” das 
TAVI, quando comparadas com a cirurgia.

Em 2016, foram publicados dois estu-
dos, o PARTNER 2 e o Corevalve US Pivotal 
Study, em que a TAVI foi igual ou superior 
à cirurgia em doentes de risco intermédio 
(STS Score <= 7). De facto, abriu-se com 
estes estudos uma perspetiva da TAVI vir 
a ser, dentro de algum tempo, o Gold 
Standard da substituição valvular aórtica. 
Quer o perfil hemodinâmico, quer a dura-

ção das TAVI parecem ser, no mínimo, tão 
eficazes como as válvulas cirúrgicas.

Apesar da possibilidade da modifica-
ção das guidelines a favor da implantação 
das TAVI nos doentes de risco intermédio, 
o envelhecimento da população e o cres-
cimento da população idosa faz com que, 
pelo menos em Portugal, os implantes 
percutâneos sejam ainda em doentes ido-
sos de risco elevado avaliados não só pelo 
score cirúrgico STS, mas também pela sua 
fragilidade e cormobilidades.

A Sociedade Europeia de Cardiologia 
escolheu Portugal, desde janeiro de 2017, 
como o terceiro país piloto para imple-

mentação do projeto internacional Valve 
for Life. Esta decisão, que muito nos honra, 
responsabiliza-nos na execução e monito-
rização da missão proposta: reduzir a mor-
talidade e morbilidade dos doentes com 
estenose valvular aórtica através da implan-
tação de válvulas aórticas percutâneas. A 
TAVI veio modificar a nossa visão no trata-
mento do doente idoso de risco elevado, 
levantando problemas éticos e financeiros 
desafiantes. A TAVI é seguramente das mais 
incríveis inovações na aventura que é a Me-
dicina Moderna. Como disse Levis Carroll, 
pela boca de Alice no País das Maravilhas: 
“A vida não é mais do que um sonho.”

tAVi do extremo ao baixo risco: o que será necessário alcançar?

Lino Patrício

Coordenador da Cardiologia 
de intervenção, Hospital  
de santa Marta, CHlo

Avaliação do substrato nas arritmias
ventriculares malignas:
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Tem lugar, hoje, uma sessão promo-
vida pela AIDFM-CETERA, uma Academic 
Contract Research Organization (CRO) da 
Faculdade de Medicina da Universidade 
de Lisboa, na qual irão ser apresentados 
dois ensaios clínicos (RESHAPE-HF2 e 
FAIR-HF2), ambos de iniciativa do inves-
tigador. Segundo Inês Zimbarra Cabrita, 
Chief Operations Officer da CRO AIDFM-
-CETERA, são de “grande relevância cien-
tífica e clínica e muito promissores em 
2017”. 

“A AIDFM-CETERA, em represen-

tação dos promotores internacionais, 
realizará toda a implementação dos es-
tudos em Portugal, assegurando toda a 
componente regulamentar e de monito-
rização dos respetivos estudos”, adianta 
a responsável.

Segundo Inês Zimbarra Cabrita, o 
RESHAPE-HF2, que avalia a segurança 
e a eficácia do MitraClip no tratamento 
percutâneo da insuficiência mitral, é 
um estudo prospetivo, multicêntrico, 
aleatorizado, da iniciativa do investiga-
dor, que é promovido pelo University 

Medical Center, Göttingen (UMG), na 
Alemanha. O convite a Portugal esten-
deu-se a três centros: Hospital de Santa 
Maria, CHLN (investigador principal: 
Fausto Pinto), Centro Hospitalar de 
Vila Nova de Gaia/Espinho (investiga-
dor principal: Vasco Gama Ribeiro), 
e Hospital de Santa Marta, CHLC (in-
vestigador principal: Duarte Cacela).  
“O target nacional será a inclusão de 
45 doentes durante um ano de recru-
tamento”, conta.

Sobre o estudo FAIR-HF2, que avalia 

o efeito do ferro na insuficiência cardía-
ca, Inês Zimbarra Cabrita relata que é um 
ensaio internacional, prospetivo, multi-
cêntrico, de dupla ocultação, de grupo 
paralelo, aleatorizado, da iniciativa do 
investigador, que é promovido pelo Uni-
versity Heart Centre Hamburg. Em Por-
tugal, irá decorrer, numa primeira fase, 
em dois centros: Hospital de Santa Ma-
ria, CHLN (investigador principal: Dulce 
Brito), e no Hospital da Luz, em Lisboa 
(investigador principal: Pedro Moraes 
Sarmento).

A implantação percutânea de clipe 
mitral reproduz a técnica cirúrgica de 
Alfieri para a correção da regurgitação 
mitral (RM). Apesar das conhecidas limi-
tações da técnica cirúrgica, a versão per-
cutânea alcançou um notável sucesso. 
Estimam-se mais de 40.000 implantes 
realizados, aprovação CE e FDA e inclu-
são nas recomendações clínicas dos dois 
lados do Atlântico. Múltiplos registos e 
ensaios clínicos – um aleatorizado versus 
cirúrgica convencional – demonstraram 
segurança, eficácia na redução da RM e 
na remodelação ventricular, durabilidade, 
melhoria sintomática e funcional, melho-
ria da qualidade de vida e redução do 

internamento por insuficiência cardíaca. 
Dados indiretos apontam para uma pos-
sível redução de mortalidade. O estudo 
RESHAPE-HF2 pretende primariamente 
responder à questão da mortalidade, no 
contexto específico da RM funcional.

O RESHAPE-HF2 estuda a segurança 
e eficácia do sistema MitraClip no trata-
mento da RM funcional significativa em 
doentes com insuficiência cardíaca cróni-
ca. É um estudo multicêntrico, prospetivo 
e aleatorizado. Terá uma amostra de 380 
doentes que serão alocados 1:1 para 
implantação de MitraClip ou para grupo 
controlo. Os doentes deverão ter entre 18 
e 90 anos, RM funcional significativa (grave 

ou moderada a grave, de acordo com os 
critérios da Associação Europeia de Ecocar-
diografia) e terapia da insuficiência cardía-
ca otimizada, de acordo com os critérios da 
Sociedade Europeia de Cardiologia. A te-
rapia médica, com exceção dos diuréticos, 
deverá encontrar-se estável no período de 
duas semanas antes da aleatorização.

Os doentes deverão estar sintomá-
ticos (NYHA II a IV ), apesar da terapia 
otimizada; deverão ter um internamen-
to ou visita a serviço de urgência por 
insuficiência cardíaca nos últimos 12 
meses ou apresentar níveis de BNP ≥ 
300 pg/mL ou NT-proBNP ≥ 1000 pg/ 
/mL nos 90 dias antes da aleatorização. O 

seguimento decorrerá por 24 meses e o 
objetivo primário é composto por morte 
cardiovascular e internamento hospitalar 
por insuficiência cardíaca. Serão objetivos 
secundários a redução do grau de RM e a 
evolução na prova de marcha de 6 minu-
tos, na classe funcional (NYHA) e nos in-
quéritos de qualidade de vida e bem-estar.

Este importante ensaio multicêntrico é 
da iniciativa do investigador e apoiado pela 
Abbott Vascular. Os investigadores princi-
pais serão o Prof. Schillinger, o Prof. Anker 
e o Prof. Ponikowski. Em Portugal, o inves-
tigador principal será o Prof. Fausto Pinto e 
participarão os hospitais de Santa Maria, de 
Vila Nova de Gaia e de Santa Marta.

O Serviço de Cirurgia Cardiotorácica, 
integrado no Departamento de Coração e 
Vasos do CHLN, foi responsável pela reali-
zação de um caso ao vivo que consistiu na 
resolução de uma estenose valvular aórtica 
crítica por minitoracotomia direita usando 
uma válvula sem suturas, que foi transmitido 
ontem na Aula Magna da FMUL/CAML a par-
tir do Bloco Operatório da Cirurgia Cardioto-
rácica. Foi a primeira vez que se realizou uma 
cirurgia com estas características no CHLN.

Ângelo Nobre, diretor do Serviço de 
Cirurgia Cardiotorácica, falou com a Just 
News e explicou que a válvula sem suturas 
já existe há alguns anos e já é usada no 
CHLN há mais de um ano. Por seu lado, 
apesar de a abordagem por minitoracoto-
mia ser feita já há alguns anos, não tem 
sido muito usada até aqui.

Este caso ao vivo contou com a cola-
boração de Carmelo Mignosa, um cirur-
gião de Catânia (Sicília) muito experiente 

em técnicas minimamente invasivas e que 
deu um grande impulso na divulgação da 
técnica das válvulas sem suturas. “Foi o 
Dr. Carmelo Mignosa que nos ajudou no 
início do programa das válvulas sem su-
turas e agora vai ajudar-nos no início das 
minitoracotomias”, sublinhou.

“Ao realizar uma minitoracotomia em 
vez de miniesternotomia usando uma vál-
vula sem suturas, que poupa no tempo de 
clampagem e no tempo de circulação extra-
corpórea (CEC), estamos a tentar reduzir 
mais a incisão e a agressão ao doente. Além 
disso, com este tipo de válvulas há menos 
manipulação na aorta e menos possibili-
dade de haver traumatismos. Não há que 
suturar nada. É só largar a válvula como 
uma válvula aórtica percutânea (TAVI) auto 
expansiva”, mencionou o especialista.

A única limitação desta técnica prende-
-se com a necessidade de os doentes terem 
50% da aorta para o lado direito da linha mé-

dia do esterno e a válvula aórtica ter de estar 
a menos de 8 cm da terceira costela (para 
confirmar se o doente cumpre estes crité-
rios, é preciso realizar uma TAC ao tórax). 

Segundo o diretor do Serviço de Cirur-
gia Cardiotorácica, o papel principal das in-
cisões mais pequenas e menos agressivas é 
que os doentes possam ter um pós-opera-
tório com menos complicações e retomar a 
sua vida normal mais rapidamente. 

Na opinião do nosso entrevistado, 
“agora que a tecnologia necessária está 
desenvolvida e que as técnicas estão es-
tandardizadas”, o futuro da cirurgia car-
díaca passará pela realização de incisões 
pequenas, como aconteceu, por exemplo, 
com a cirurgia geral, nomeadamente com 
a passagem das laparotomias para a cirur-
gia vídeo assistida. 

Ângelo Nobre espera um crescimento 
sustentado do número de doentes que 
serão operados por esta técnica.

Portugal envolvido em dois estudos 
“promissores”, em 2017, na área da iC

Mitraclip para o tratamento percutâneo  
da regurgitação mitral: estudo resHAPe-HF2

Cirurgia valvular aórtica por minitoracotomia direita

eduardo infante 
de oliveira
Cardiologista de 
intervenção, Hospital de 
santa Maria, CHln, CAMl

No início da década de 2000, consta-
tou-se que a anemia era uma das comor-
bilidades mais prevalentes na insuficiência 
cardíaca (IC). A anemia estava igualmente 
associada a um significativo aumento da 
morbimortalidade dos doentes com IC e 
vários pequenos estudos demonstraram 
que a correção da anemia com rh-EPO ou 
darbepoetina alfa acarretava uma melhoria 
do consumo de oxigénio e da capacidade 
funcional, diminuía os níveis dos péptidos 
natriuréticos e melhorava os indicadores 
de qualidade de vida. A anemia surgia en-
tão como um promissor alvo terapêutico.

No entanto, o estudo RED-HF, o 
maior ensaio clínico randomizado rea-
lizado em 2278 doentes com anemia e 
IC com fração de ejeção reduzida (FEr), 
demonstrou que a correção da anemia 
com darbepoetina alfa não melhorava o 
prognóstico e evidenciava, em contrapar-
tida, um aumento significativo de eventos 
tromboembólicos. A anemia emergia as-
sim como consequência e não como cau-
sa das formas mais avançadas de IC. 

Na sequência destes desanimadores 
resultados, as atenções viraram-se para a 
presença de ferropenia, igualmente fre-
quente em doentes com IC. O ferro é res-
ponsável por diversos mecanismos celula-
res essenciais para o trabalho muscular e 
atividade neuronal, pelo que o seu défice 
ou inadequada utilização resulta num 
agravamento da intolerância ao esforço, 
diminuição do desempenho cognitivo e 
aumento da morbimortalidade.

O estudo FAIR-HF demonstrou que, 
em 459 doentes com IC com FEr, a cor-
reção da ferropenia com carboximaltose 
férrica (CMF) endovenosa, independen-
temente da presença concomitante de 
anemia, era responsável, aos 6 meses, por 
uma melhoria significativa dos indicado-
res de qualidade de vida e da classe fun-
cional da NYHA nos doentes tratados. Na 
sequência destes resultados, as recomen-
dações europeias para o tratamento da 
IC passaram a incluir a recomendação do 
uso da terapêutica endovenosa com CMF 
em doentes com ferropenia e FEr.

Posteriormente, o estudo CONFIRM-
-HF veio replicar estes resultados, de-
monstrando, aos 12 meses, os mesmos 
benefícios na melhoria da qualidade de 
vida e da classe funcional da NYHA em 
301 doentes tratados com CMF endo-
venosa. Este estudo demonstrou ainda 
uma redução significativa do número de 
hospitalizações por IC, mas não mostrou 
impacto significativo na mortalidade.

Para confirmar este resultado da re-
dução das hospitalizações recorrentes por 
IC, mas também para avaliar o impacto 
na mortalidade cardiovascular aos 12 
meses, desenhou-se o estudo FAIR-HF2. 

Este estudo, mais robusto que os ante-
cessores, é um ensaio de fase IV, prospe-
tivo, multicêntrico, aleatorizado, de dupla 
ocultação, controlado e interventivo, que 
pretende avaliar o impacto do tratamento 

com CMF endovenosa em 1200 pacien-
tes com IC com FEr e ferropenia. Numa 
síndrome como a IC, onde as opções te-
rapêuticas modificadoras de prognóstico 
são escassas, é com grande ansiedade que 

se aguardam resultados positivos que, 
para além do essencial benefício confe-
rido aos doentes, serão igualmente de 
maior importância no impacto socioeco-
nómico.

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS COMPATÍVEIS COM O RCM 

Este medicamento está sujeito a monitorização adicional. Isto irá permitir a rápida 
identificação de nova informação de segurança. Pede-se aos profissionais de saúde que 
notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas.
1.NOME DO MEDICAMENTO Ferinject 50 mg ferro/ml solução injetável ou para per-
fusão. 2.COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA Um ml de solução contém 
50 mg de ferro sob a forma de carboximaltose férrica. Cada frasco para injetáveis de 2 
ml contém 100 mg de ferro sob a forma de carboximaltose férrica. Cada frasco para in-
jetáveis de 10 ml contém 500 mg de ferro sob a forma de carboximaltose férrica. Cada 
frasco para injetáveis de 20 ml contém 1.000 mg de ferro sob a forma de carboximaltose 
férrica. Um ml de solução contém até 5,5 mg (0,24 mmol) de sódio, ver secção 4.4. Lista 
completa de excipientes, ver secção 6.1. 3.FORMA FARMACÊUTICA Solução injetável 
ou para perfusão. Solução aquosa castanho-escura, não transparente. 4.INFORMAÇÕES 
CLÍNICAS 4.1Indicações terapêuticas O Ferinject está indicado no tratamento da 
deficiência em ferro quando as formulações orais de ferro não são eficazes ou não po-
dem ser utilizadas. O diagnóstico de deficiência em ferro deve ser baseado em análises 
clínicas. 4.2Posologia e modo de administração Monitorize cuidadosamente o 
aparecimento de possíveis sinais e sintomas de reações de hipersensibilidade nos doentes 
durante e após cada administração de Ferinject. Ferinject deve ser administrado apenas 
quando estão imediatamente disponíveis técnicos formados em avaliação e tratamento 
de reações anafiláticas, em instalações que seja assegurado todo o suporte para reani-
mação. O doente deve ser observado para identificar possíveis efeitos adversos durante 
pelo menos 30 minutos após cada injeção de Ferinject (ver secção 4.4). Posologia A 
posologia de Ferinject segue uma abordagem gradual: [1] determinação da necessidade 
individual de ferro, [2] cálculo e administração da(s) dose(s) de ferro e [3] avaliações 
após a reposição de ferro. Estes passos estão descritos a seguir: Passo 1: Determinação da  
necessidade de ferro A necessidade individual de ferro para  reposição utilizando Ferinject 
é determinada com base no peso corporal e no nível de hemoglobina (Hb) do doente. 
Consulte a tabela 1 para determinar a necessidade de ferro: Tabela 1: Determinação 
da necessidade de ferro

Hb Peso corporal do doente
g/dl mmol/l menos de 35 kg 35 kg a < 70 kg 70 kg e superior
< 10 <6,2 500 mg 1500 mg 2000 mg

10 a 14 6,2 a 8,7 500 mg 1000 mg 1500 mg
>14 >8,7 500 mg 500 mg 500 mg

A deficiência em ferro deve ser confirmada através de análises clínicas, conforme indicado 
em 4.1. Passo 2: Cálculo e administração da(s) dose(s) individual(ais) máxima(s) de ferro 
Com base na necessidade de ferro acima determinada, deve(m) ser administrada(s) a(s) 
dose(s) apropriada(s) de Ferinject, tendo em consideração o seguinte: Uma administra-
ção  única de Ferinject não deve exceder: • 15 mg ferro/kg peso corporal (para adminis-
tração por injeção intravenosa) ou 20 mg ferro/kg peso corporal (para administração por 
perfusão intravenosa) • 1000 mg de ferro (20 ml Ferinject) A dose  cumulativa máxima 
recomendada de Ferinject é de 1000 mg de ferro (20 ml Ferinject) por semana. Passo 3: 
Avaliações após a reposição de ferro. A reavaliação deve ser efetuada pelo médico com 
base na condição individual do doente. O nível de Hb deve ser reavaliado até 4 semanas 
após a última administração de Ferinject, de modo a reservar tempo suficiente para a 
eritropoiese e a utilização de ferro. Caso o doente necessite de uma nova reposição de 
ferro, a necessidade de ferro deve ser novamente calculada utilizando a Tabela 1 anterior. 
(Ver secção  5.1 do RCM). População especial – doentes com doença renal crónica depen-
dente de hemodiálise. Uma injeção única máxima diária na dose de 200 mg de ferro não 
deve ser excedida em doentes com doença renal crónica dependente de hemodiálise (ver 
também secção 4.4). População pediátrica. A utilização de Ferinject não foi estudada em 
crianças. Assim, não está recomendado em crianças com idade inferior a 14 anos. Modo 
de administração Ferinject deve ser administrado somente através de via intravenosa: 

por injecção ou por perfusão ou durante uma sessão de hemodiálise diretamente e sem 
diluição no braço venoso do dialisador. Ferinject não deve ser administrado por via sub-
cutânea ou intramuscular. Injeção intravenosa. Ferinject pode ser administrado por inje-
ção intravenosa utilizando a solução não diluída. A dose única máxima é de 15 mg ferro/
kg peso corporal, mas não deve exceder os 1000 mg de ferro. As taxas de administração 
são apresentadas na Tabela 2: Tabela 2: Taxas de administração para injeção in-
travenosa de Ferinject

Volume de Ferinject 
necessário

Dose de ferro 
equivalente

Taxa de administração / Tempo 
mínimo de administração

2 a 4 ml 100 a 200 mg Nenhum tempo 
mínimo prescrito

>4 a 10 ml >200 a 500 mg 100 mg ferro / minuto
>10 a 20 ml >500 a 1000 mg 15 minutos

Perfusão intravenosa Ferinject pode ser administrado por perfusão intravenosa, tendo de 
ser, nesse caso, diluído. A dose única máxima é de 20 mg ferro/kg peso corporal, mas 
não deve exceder os 1000 mg de ferro. Para  perfusão  Ferinject deve ser diluído somente 
numa solução estéril de cloreto de sódio a 0,9% m/V como se apresenta na Tabela 3: 
Nota: por razões de estabilidade, Ferinject não deve ser diluído para concentrações in-
feriores a 2 mg ferro/ml (não incluindo o volume da solução de carboximaltose férrica). 
Tabela 3: Plano de diluição de Ferinject para perfusão intravenosa:

Volume 
de Ferinject 
necessário

Dose de ferro 
equivalente

Quantidade máxima 
de solução estéril de 

cloreto de sódio  
a 0,9% m/V

Tempo mínimo de 
administração

2 a 4 ml 100 a 200 mg 50 ml -

> 4 a 10 ml > 200 a 500 mg 100 ml 6 minutos

> 10 a 20 ml > 500  a 1.000 mg 250 ml 15 minutos
4.3 Contraindicações A utilização de Ferinject está contraindicada nas seguintes 
situações: Hipersensibilidade à substância ativa do Ferinject ou a qualquer um dos 
excipientes mencionados na secção 6.1. do RCM. Hipersensibilidade grave conhecida 
a outros produtos de ferro administrados por via parentérica.. Anemia não atribuída a 
deficiência em ferro, por exemplo outra anemia microcítica. Evidência de sobrecarga de 
ferro ou alterações na utilização do ferro. 4.4 Advertências e precauções especiais 
de utilização Reações de hipersensibilidade As preparações de ferro administradas por 
via parentérica podem causar reações de hipersensibilidade, incluindo reações anafilá-
ticas/anafilactóides graves e potencialmente fatais. Também foram notificadas reações 
de hipersensibilidade após administração prévia sem intercorrências, de complexos de 
ferro administrados por via parentérica. O risco é maior em doentes com alergias co-
nhecidas, incluindo alergias a fármacos, incluindo doentes com antecedentes de asma, 
eczema ou outra alergia atópica grave.Existe também um risco aumentado de reações 
de hipersensibilidade a complexos de ferro administrados por via parentérica em doentes 
com doenças imunes ou inflamatórias (p. ex., lúpus eritematoso sistémico, artrite reuma-
toide). Ferinject deve ser administrado apenas quando estão imediatamente disponíveis 
técnicos formados em avaliação e tratamento de reações anafiláticas, em instalações em 
que seja assegurado todo o suporte para reanimação. Cada doente deve ser observado 
para identificar possíveis efeitos adversos durante pelo menos 30 minutos após cada 
injeção de Ferinject. Se ocorrerem reações de hipersensibilidade ou sinais de intolerância 
durante a administração, o tratamento deve ser interrompido de imediato. Devem estar 
disponíveis instalações e equipamento para reanimação cardiorrespiratória, bem como 
para tratar reações anafiláticas/anafilactoides agudas, incluindo uma solução injetável 
de adrenalina 1:1000. Deverá ser administrada terapêutica adicional com anti-histamí-
nicos e/ou corticosteroides, conforme seja apropriado.  Insuficiência hepática ou renal Em 
doentes com disfunção hepática, só se deve administrar ferro por via parentérica após 
avaliação cuidadosa da relação risco/benefício. Deve evitar-se a administração parenté-

rica de ferro em doentes com disfunção hepática sempre que a sobrecarga de ferro seja 
um fator precipitante, em particular de Porfiria Cutânea Tardia (PCT). Recomenda-se 
monitorização cuidadosa da concentração de ferro de forma a evitar sobrecarga.  Não 
existem dados disponíveis de segurança acerca dos doentes com doença renal crónica 
dependentes de hemodiálise que recebem doses únicas superiores a 200 mg de fer-
ro.  Infeção O ferro parentérico tem de ser utilizado com precaução em caso de infeção 
crónica ou aguda, asma, eczema ou alergias atópicas. Recomenda-se que o tratamento 
com Ferinject seja interrompido em doentes com bacteriemia. Assim, em doentes com 
infeção crónica deve ser efetuada uma avaliação dos benefícios/riscos, tendo em conta 
a supressão de eritropoiese.  Extravasação Deve-se ter precaução para evitar extravasão 
paravenosa ao administrar Ferinject. A extravasão paravenosa de Ferinject no local de 
administração poderá levar a irritação da pele, bem como uma descoloração castanha 
no local de administração que poderá persistir durante bastante tempo. No caso de haver 
extravasão paravenosa deve-se interromper imediatamente a administração de Ferinject.  
Excipientes Um ml de Ferinject não diluído contém até 5,5 mg (0,24 mmol) de sódio. Este 
facto deve ser tido em consideração em doentes com uma dieta com restrição de sódio.  
População pediátrica A utilização de Ferinject não foi estudada em crianças. 4.5 Interac-
ções medicamentosas e outras formas de interacção A absorção de ferro por via 
oral é reduzida quando administrado concomitantemente com formulações parentéricas 
de ferro. Portanto, se necessário, a terapêutica com ferro oral não deve ser iniciada duran-
te pelo menos 5 dias após a última injeção de Ferinject. 4.6 Fertilidade, gravidez e 
aleitamento Gravidez Não existem ensaios clínicos adequados e bem-controlados de 
Ferinject em mulheres grávidas.  É necessária uma avaliação cuidadosa da relação benefí-
cio-risco antes da utilização durante a gravidez e Ferinject não deve ser utilizado durante 
a gravidez exceto quando for claramente necessário (ver secção 4.4 do RCM).  A anemia 
ferropénica, que ocorre no primeiro trimestre de gravidez, pode, em muitos casos, ser 
tratada com ferro oral. O tratamento com Ferinject deve ser limitado ao segundo e terceiro 
trimestres, se se considerar que o benefício é superior ao potencial risco tanto para a mãe 
como para o feto.  Os estudos em animais sugerem que o ferro libertado do Ferinject pode 
atravessar a barreira placentária e que a sua utilização durante a gravidez pode influenciar 
o desenvolvimento esquelético do feto (ver secção 5.3 do RCM).  4.8 Efeitos indese-
jáveis  O efeito indesejável mais frequentemente notificado é a náusea, ocorrendo em 
3,1 % dos doentes.  Muito frequentes (≥1/10), Frequentes (≥1/100, <1/10), 
Pouco frequentes (≥1/1.000, <1/100), Raras  (≥1/10.000, <1/1.000) Doen-
ças do sistema imunitário: Pouco Frequentes: Hipersensibilidade; Raras: Reações 
anafilactóides Doenças do sistema nervoso: Frequentes: Cefaleias, tonturas; Pouco 
Frequentes:Parestesia, disgeusia; Raras: Perda de consciência Perturbações do foro 
psiquiátrico: Raras: ansiedade Cardiopatias: Pouco Frequentes: Taquicardia; Vas-
culopatias: Frequentes: Hipertensão; Pouco Frequentes: Hipotensão, rubores; Raras: 
Flebite, síncope, pré-síncope Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino: 
Pouco frequentes: Dispneia;  Raras: Broncospasmo; Doenças gastrointestinais Fre-
quentes: Náuseas; Pouco Frequentes: Vómitos, dispepsia, dor abdominal, obstipação, 
diarreia Raras: Flatulência Afecções dos tecidos cutâneos e subcutâneos: Pouco 
Frequentes: Prurido, urticária, eritema, erupção cutânea; Raras: Angioedema, palidez e 
edema da face; Afecções musculosqueléticas e dos tecidos conjuntivos Pouco 
Frequentes: Mialgia, lombalgia, artralgia, espasmos musculares; Perturbações gerais 
e alterações no local de administração: Frequentes: Reações no local de injecção; 
Pouco Frequentes: Pirexia, fadiga, dor torácica, edema periférico, arrepios; Raras: tremor, 
mal-estar, indisposição semelhante à gripe; Exames complementares de diagnós-
tico: Frequentes: aumento da alanina-aminotransferase; Pouco Frequentes: Aumento 
da aspartato-aminotransferase, aumento da gama-glutamiltransferase, aumento da 
desidrogenase láctica sanguínea, aumento de fosfatase alcalina no sangue. Doenças 
do metabolismo e da nutrição: Frequentes: Hipofosfatemia. TITULAR DA AUTO-
RIZAÇÃO DE INTRODUÇÃO NO MERCADO  Vifor France 100-101 Terrasse Boieldieu  
Tour Franklin La Défense 8 92042 Paris La Défense Cedex France Tel.: + 33 (0)1 41 06 58 
90 Fax: + 33 (0)1 41 06 58 99  Medicamento sujeito a receita médica restrita, 
de utilização reservada a certos meios  especializados. Para uso exclusivo 
hospitalar. Para mais informações contactar o Titular da AIM.

R. da Indústria, 2 - Quinta Grande - 2610-088 Amadora - Lisboa - Portugal | Telef.: 21 470 85 00 | Fax: 21 470 85 06 
mailbox_lisboa@viforpharma.com | Cont. nº 500 207 410 | Capital Social 5.000.000€ | Cons. Reg. Amadora nº452
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Gestão eficaz da  
deficiência de ferro em doentes com ICC1

Exames de rastreio 
e o diagnóstico  
de rotina  
da deficiência de ferro 
em doentes com 
ICC constituem uma 
oportunidade para:

CAPACIDADE FUNCIONAL 
SINTOMAS 
QUALIDADE DE VIDA5

Melhorar os  
RESULTADOS  

CLÍNICOS  
do doente2

DIRETAMENTE RELACIONADOS  
COM A INSUFICIÊNCIA 
CARDÍACA5

DOENTES COM DEFICIÊNCIA DE FERRO

REDUZIR  
OS CUSTOS 

para os sistemas 
de saúde3,4

REDUÇÃO DOS 
INTERNAMENTOS 

Referências: 1. Ponikowski P, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur J Heart Fail. 2016;37, 2129–2200. 2. Cohen-Solal A, et al. Diagnosis and treatment of iron deficiency in patients with heart failure: Expert position 
paper from French cardiologists. Arch Cardiovasc Dis. 2014;107:563-71. 3. Ponikowski P, et al. Beneficial effects of long-term intravenous iron therapy with ferric carboxymaltose in patients with symptomatic heart failure and iron deficiency. Eur Heart J 2015;36:657-68. 4. 
Gutzwiller FS. et al. Health economic assessment of ferric carboxymaltose in patients with iron deficiency and chronic heart failure based on the FAIR-HF trial: an analysis for the UK. Eur J Heart Fail 2012;14:782–90. 5. Anker SD, et al. Ferric carboxymaltose in iron deficient 
heart failure patients: a meta-analysis of individual-patient data from randomised clinical trials. ESC Congress. 2015,  P336, Sunday August 30th, London UK.
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Ferro intravenoso na insuficiência cardíaca: FAir-HF2 trial

P. Moraes sarmento

Hospital da luz

inês Zimbarra Cabrita

reALiZAdA PeLA PriMeirA VeZ No CHLN

Ângelo Nobre (à dt.ª) e Carmelo Mignosa (à esq.ª) lideraram ontem a cirurgia
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“A investigação clínica apresenta-se, 
atualmente, como um dos principais mo-
tores do desenvolvimento científico, con-
tribuindo para o crescimento económico 
e competitividade, bem como para o 
desenvolvimento da ciência e do conheci-
mento na área da saúde.” As palavras são 
de Inês Zimbarra Cabrita, coordenadora 
científica do Gabinete de Apoio à Inves-
tigação Cardiovascular da FMUL e vêm a 
propósito do tema da mesa-redonda que 
terá lugar amanhã, no âmbito do VII Con-
gresso Novas Fronteiras em Cardiologia, 
da qual será moderadora, em conjunto 
com Fausto Pinto.

“O desenvolvimento de um ensaio/ 
/estudo clínico envolve a constituição e 
cooperação entre vários intervenientes, 
desde as autoridades competentes regu-

lamentares aos Gabinetes de Coordena-
ção, ao Investigador Principal e Equipa de 
Investigação, ao Promotor e às Contract 
Research Organizations”, refere Inês Zim-
barra Cabrita. E acrescenta:

“É fundamental compreender o papel 
e a responsabilidade de cada um dos in-
tervenientes e o modo de interação entre 
si para que todo o processo, desde o pla-
neamento estratégico até ao desenvolvi-
mento do ensaio/estudo clínico, seja bem 
definido, e orientada principalmente para 
a proteção dos direitos e bem-estar dos 
participantes e para a obtenção de dados 
clínicos com elevada qualidade científica.”

Segundo a responsável, os centros 
de investigação deverão ter pleno conhe-
cimento e know how de todo o processo 
inerente à investigação clínica, das suas 
responsabilidades, de forma a contribuir 
para o crescimento e agilização da inves-
tigação clínica e, assim, tornar Portugal 
mais competitivo nesta área, no contexto 
europeu e global.

A investigação clínica constitui a 
base para a otimização do tratamento 
de doentes em vários domínios. Esta 
evidência é notória em todo o mundo 
há várias décadas e tem atribuído às 
equipas de investigação uma responsa-
bilidade crescente ao nível do avanço do 
conhecimento em áreas críticas ao nível 
da saúde pública.

No contexto cardiovascular, assisti-
mos desde os anos 70 a um aumento ex-
ponencial dos ensaios e estudos clínicos 
promovidos pela Indústria, bem como 
dos estudos de iniciativa do investigador. 
Esta situação fez-se acompanhar da neces-
sidade de criar unidades de profissionais 
especializados, que permitissem fomentar 
a eficácia e eficiência dos processos de in-

vestigação. Ao integrar esses profissionais 
nas diferentes etapas dos processos de in-
vestigação, pretendeu-se que assumissem 
funções específicas de suporte, com vista a 
ultrapassar alguns dos obstáculos identifi-
cados à persecução dos projetos em curso 
nos centros de Investigação Clínica, mas 
também com vista a fomentar um envol-
vimento crescente e profissionalizado em 
novos processos de investigação, pautados 
por standards de qualidade progressiva-
mente mais exigentes. 

Foi no âmbito das necessidades aci-
ma descritas que, em 2012, foi criado na 
Associação para a Investigação e Desen-
volvimento da Faculdade de Medicina 
(AIDFM) o Gabinete de Apoio à Investi-
gação Cardiovascular (GAIC), uma plata-
forma de apoio aos investigadores da área 
cardiovascular do Centro Hospitalar Lis-
boa Norte, da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Lisboa e do Centro Car-
diovascular da Universidade de Lisboa. 

Tomando o GAIC como caso de es-
tudo na reflexão acerca do impacto de 
um Gabinete de Apoio à Investigação 
num Centro de Investigação Clínica, é 
importante começar por referir as suas 
áreas de atuação. Essas áreas cobrem 
um conjunto alargado de necessidades, 
passando pela coordenação de estudo e 
pelo apoio aos processos de qualificação 
do Centro para participação em novos 
estudos e respetivos processos regula-
mentares, mas também pela gestão da 

informação científica decorrente da ati-
vidade das equipas de investigação, pelo 
apoio científico à produção de investiga-
ção autónoma e pelo desenvolvimento 
de investigação própria.

Este Gabinete assume assim três ver-
tentes principais: 1) apoio às atividades 
basilares e diárias dos ensaios e estudos 
clínicos promovidos por entidades exter-
nas; 2) formação e apoio às equipas de 
investigação locais ao nível das boas práti-
cas clínicas, dos processos metodológicos 
e analíticos dos projetos de investigação 
de iniciativa do investigador e da captação 
de financiamento e divulgação da produ-
ção científica subsequente; e 3) produção 
de evidências científicas que contribuam 
para o desenvolvimento de novas ferra-
mentas de apoio à investigação.

Através de uma equipa especializada 
e multidisciplinar, o contributo do GAIC 
tem-se então manifestado ao nível das vá-
rias etapas dos processos de investigação, 
fruto de uma estreita articulação com os 
restantes intervenientes nestes proces-
sos: investigador principal e coinvestiga-
dores, CRO e promotor. A acompanhar 
este contributo estão os indicadores cien-
tíficos do Centro de Investigação, revela-
dores de um impressionante aumento da 
investigação clínica ao longo dos últimos 
anos, o estabelecimento de múltiplas 
parecerias institucionais a nível nacional 
e internacional e a crescente produção 
científica das equipas de investigação.

Os ensaios clínicos são, indiscuti-
velmente, a vertente mais expressiva 
no processo de investigação clínica de 
novos dispositivos médicos e medica-
mentos. Por esta razão, os promotores 
são cada vez mais seletivos em relação 
aos locais de realização de ensaios clí-
nicos, privilegiando os países que ofe-
recem melhores condições para o de-
senvolvimento da investigação clínica. 
Neste capítulo, Portugal enfrenta ainda 
alguns desafios, uma vez que tem vin-
do a observar-se uma tendência decres-
cente no número de ensaios clínicos 
realizados, o que constitui um dado 
revelador de uma perda de competi-
tividade progressiva e preocupante. 
Face ao contexto apresentado, torna-se 
urgente identificar e implementar um 
conjunto de medidas que permitam 
reverter este cenário e melhorar deci-
sivamente as condições de realização 
de ensaios clínicos no nosso país, no-
meadamente, num quadro competitivo 
internacional.

Portugal possui uma excelente capa-
cidade científica nas suas instituições de 
saúde e investigação, bem como profis-
sionais extremamente competentes. Po-
rém, devido a entraves administrativos 
que burocratizam processos que outros 
países conseguiram agilizar sem pôr em 
causa a segurança dos doentes, perde 
todos os anos capacidade de atrair um 
investimento precioso e fundamental 
para o desenvolvimento da sua compe-
titividade.

As preocupações das autoridades e 
da sociedade em geral devem centrar-
-se na necessidade de recuperar a efici-
ência e na implementação de medidas 
que visam promover uma dinâmica de 
investigação clínica. A promoção da in-
vestigação clínica e, em particular, dos 
ensaios clínicos irá permitir: o acesso da 
comunidade científica às novas tecnolo-
gias em saúde e à vanguarda do conhe-
cimento científico; a adoção de ainda 
melhores práticas no acompanhamento 

de doentes; a geração de dados de maior 
qualidade para suporte da decisão na 
área da saúde.

Os avanços da Medicina, a melhoria 
significativa dos indicadores de saúde 
e o incremento da esperança média de 
vida verificada nas últimas décadas é um 
resultado direto da melhoria dos cuida-
dos assistenciais, mas também, de forma 
inquestionável, do acesso a tecnologias 
de saúde inovadoras, decorrentes de 
complexos e rigorosos processos de 
Investigação e Desenvolvimento. Neste 
sentido, é importante referir o papel 
fundamental do promotor no suporte 
e acompanhamento da investigação clí-
nica.  

Com o propósito de identificar um 
conjunto de boas práticas já implemen-
tadas noutros países, visando o aumen-
to da captação e realização de ensaios 
clínicos, foram analisadas as iniciativas 
levadas a cabo por vários países. Desta 
análise, importa destacar o desenvolvi-
mento da formação e o envolvimento 
criterioso das equipas de investigação; a 
constituição de uma Unidade de Inves-
tigação Clínica com equipas dedicadas 
à investigação clínica e qualificadas de 
acordo com as Normas de Boas Práticas 
Clínicas (ICH-GCP); a integração em 
redes de investigação internacionais; o 
prestígio nacional e internacional por 
via da publicação de artigos científicos 
em revistas com elevado fator de impac-
to e a oportunidade proporcionada aos 
doentes, permitindo-lhes o acesso pre-
coce a tratamentos inovadores.

A importância da investigação clínica, 
nomeadamente dos ensaios clínicos, e o 
impacto da mesma na sociedade atual é 
indiscutível. O desafio atual do desenvol-
vimento de novos medicamentos e dispo-
sitivos médicos é encontrar o equilíbrio 
entre maximizar o benefício, minimizar 
o risco e atingir um custo aceitável. Em 
paralelo, as normas e guidelines para 
o desenho, execução e publicação dos 
resultados dos ensaios clínicos têm vin-
do a aumentar nos últimos anos. Desta 
forma, a condução de ensaios clínicos, 
comerciais ou académicos, requer uma 
interação dinâmica e assertiva entre vários 
intervenientes. 

É necessário reconhecer a impor-
tância pragmática do papel de todos os 
intervenientes, desde o promotor aos 

investigadores, passando pelas Contract 
Research Organization (CRO). Estabe-
lecer uma interação ideal entre todos os 

intervenientes é uma tarefa fundamental, 
embora, por vezes, difícil.

 O envolvimento de uma CRO acadé-
mica num ensaio clínico garantirá uma 
interligação eficaz e bem-sucedida entre 
todas as entidades. Por um lado, altamen-
te qualificada, disponibilizando serviços 
eficientes e inovadores ao promotor, por 
outro lado, com a experiência científica e 
académica adequada para conseguir criar 
uma forte ligação e conexão com os in-
vestigadores e os centros de investigação, 
assegurando sempre o cumprimento de 
todas as exigências regulamentares nacio-
nais. 

A CRO AIDFM-CETERA é um modelo 
de CRO académica, pioneiro em Portugal, 
que está estruturada de uma forma única 
e com o objetivo principal de responder 

às necessidades do promotor e dos inves-
tigadores, adquirir conhecimento, pro-
duzir evidência científica que melhore a 
prestação de cuidados de saúde e garantir 
a integridade da investigação clínica em 
Portugal.

Os ensaios (estudos) clínicos são 
fundamentais para o desenvolvimento de 
produtos inovadores e de investigação, 
tais como medicamentos ou dispositivos 
médicos de alto risco, sendo necessária a 
demonstração da eficácia e segurança dos 
mesmos no ser humano antes da genera-
lização da sua utilização.

Todas as “partes” envolvidas num 
ensaio clínico – empresa patrocinadora 
do produto em investigação, investiga-
dores, comissões de ética e organizações 
de investigação clínica – devem seguir 
as orientações da Good Clinical Practi-
ce Guideline (GCP), padrão internacio-
nal de qualidade ética e científica para 
a conceção, realização, monitorização, 
auditoria, registo, análises e relatórios 
de ensaios clínicos que envolvem a par-

ticipação de seres humanos, emanada da 
International Conference on Harmoni-
sation (ICH).

Tal conduta-padrão uniformizada 
para vários países e regiões – embora 
enquadrada no contexto das regulamen-
tações locais – oferece a garantia de que 
os dados e os resultados recolhidos são 
credíveis e precisos e de que os direitos, 
integridade e confidencialidade dos in-
divíduos incluídos no estudo são prote-
gidos, facilitando, em simultâneo, a sub-
missão dos estudos clínicos às entidades 
reguladoras das várias regiões. 

O investigador principal (PI) é a pes-
soa responsável pela condução do ensaio 
clínico no centro (ou local) em que o 
mesmo se realiza e terá que ter qualifi-
cação para tal (evidenciada pelo seu CV 
e/ou outra documentação relevante); 
deverá atuar em conformidade com as 
normas de GCP; e ser o líder responsável 
da equipa, designando e mantendo como 
membros da mesma (subinvestigadores) 
pessoas devidamente qualificadas a quem 

pode delegar, sob sua supervisão, proce-
dimentos e/ou decisões importantes rela-
cionados com o estudo em causa. 

O PI deverá demonstrar que dispõe 
de recursos adequados à realização do 
ensaio. Tal inclui: a potencialidade para 
incluir o número necessário de indiví-
duos dentro do período de recrutamen-
to acordado; dispor de tempo suficiente 
para conduzir e concluir o estudo; dispor 
de um número adequado de pessoal qua-
lificado e de instalações para conduzir 
o ensaio de forma correta e segura, ao 
longo do tempo de duração previsto do 
mesmo; e assegurar que todas as pessoas 
da equipa recebem informação adequada 
sobre o protocolo, sobre o(s) produto(s) 
em investigação e sobre as suas funções 
individuais relacionadas com o ensaio.

O PI (ou um investigador por ele de-
legado) deverá, na obtenção do consenti-
mento informado para participação no es-
tudo, informar o participante de todos os 
aspetos pertinentes do mesmo, utilizando 
quanto possível linguagem não-técnica e 
que lhe seja compreensível, fornecendo-
-lhe o tempo necessário e a oportunidade 
para inquirir sobre eventuais detalhes do 
estudo, por forma à sua tomada de decisão.  

Compete ao PI (ou a outro investigador 
por ele delegado): garantir que o produto 
em investigação no estudo é utilizado ape-
nas de acordo com o protocolo estipulado 
e que o mesmo é conservado, manuseado 
e inventariado de forma adequada; garantir 
que todos os procedimentos relacionados 

com a aleatorização do ensaio (se tal for 
o caso) seguem o protocolo estabelecido; 
e que, em caso de ensaios em ocultação, 
esta não é quebrada senão por motivo ex-
cecional (ex. ocorrência de efeito adverso 
grave), devendo tal ser imediatamente co-
municado e explicado ao promotor. 

O PI deve assegurar a exatidão, inte-
gridade e legibilidade dos dados repor-
tados nos CRF e em todos os relatórios 
exigidos e deve manter os documentos 
essenciais do ensaio conforme exigido 
pelos requisitos regulamentares aplicá-

veis, disponibilizando-os a pedido do 
monitor, do auditor, das comissões insti-
tucionais ou das autoridades reguladoras.

Todas as decisões médicas relaciona-
das com o estudo deverão ser da responsa-
bilidade do PI ou de um subinvestigador e, 
durante e após a participação no estudo, o 
investigador/instituição deve assegurar que 
sejam fornecidos aos participantes os cui-
dados médicos adequados perante quais-
quer efeitos adversos relacionados com o 
ensaio, os quais deverão ser reportados de 
acordo com o protocolo. 

A comunicação com as comissões 
institucionais (Conselho de Administra-
ção, Comissão de Ética) é fundamental, 
devendo ser obtida, antes do início do 
ensaio, a sua aprovação escrita (e data-
da) para o protocolo do estudo e para 
toda a documentação com ele relacio-
nada. Todas as atualizações, alterações 
ou emendas ao protocolo que surjam no 
decorrer do estudo deverão também ser 
submetidas e aprovadas pelas entidades 
institucionais antes de serem efetivadas. 
O PI deve submeter relatórios relativos 
à evolução do ensaio pelo menos anual-
mente, bem como sempre que surjam al-
terações que afetem significativamente a 
conduta do estudo ou que aportem risco 
para os indivíduos incluídos. 

No decorrer de um ensaio clínico, os 
direitos, a segurança e o bem-estar do do-
ente são a primeira prioridade do PI e da 
equipa de investigação, sobrepondo-se 
aos interesses da ciência e da sociedade.

"Um dos principais motores  
do desenvolvimento científico”

o impacto de um gabinete de Apoio  
à investigação num Centro de iC

o ponto de vista  
do promotor

o contributo de uma Cro académica

Competências e responsabilidades 
do investigador principal

raquel Pires

research coordinator  
do gabinete de Apoio à 
investigação Cardiovascular 
(gAiC)

Alexandra Alves

Manager Clinical Affairs,  
da biotronik Portugal

Francisca Patuleia 
Figueiras 
Associação para a investigação 
e Desenvolvimento da 
Faculdade de Medicina 
(AiDFM). Centro Académico 
de Medicina de lisboa. 
scientific Affairs Manager  
do Cro AiDFM-CeterA

dulce Brito

Consultora de Cardiologia, H. 
st.ª Maria, CHln. Professora 
convidada de Cardiologia, 
CAMl, universidade de lisboa

As preocupações 
das autoridades e da 
sociedade em geral 
devem centrar-se 
na necessidade de 
recuperar a eficiência 
e na implementação 
de medidas que 
visam promover 
uma dinâmica de 
investigação clínica.

O PI deverá 
demonstrar que 
dispõe de recursos 
adequados à 
realização do ensaio.

O PI deve submeter 
relatórios relativos à 
evolução do ensaio 
pelo menos anual-
mente, bem como 
sempre que surjam 
alterações que afetem 
significativamente a 
conduta do estudo 
ou que aportem risco 
para os indivíduos 
incluídos. 

 O envolvimento de 
uma CRO académica 
num ensaio clínico 
garantirá uma 
interligação eficaz e 
bem-sucedida entre 
todas as entidades.

A CRO AIDFM-CETERA 
é um modelo de CRO 
académica, pioneiro 
em Portugal. 

inês Zimbarra Cabrita

iNVestigAção CLíNiCA iNVestigAção CLíNiCA

iNês ZiMBArrA CABritA:
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During the last years, cryoballoon 
ablation has emerged as an unquestio-
nable alternative approach to radiofre-
quency ablation and has proven to be 
at least equivalent to pulmonary veins 
isolation in patients with paroxysmal 
atrial fibrillation. The recent results of 
the FIRE & ICE trial have definitively clo-
sed the debate in this field. In addition, 
the relative simplicity, the faster learning 
curve, and perhaps even more impor-
tant, the remarkable reproducibility as-
sociated with this approach have led to 
widespread adoption of this technology 
in clinical practice.

It is to emphasize that although the 
cryoablation conceptually only targets 
the pulmonary veins, it additionally per-
forms considerable electrical debulking 
of the posterior wall of the left atrium. 
This circumferential extension of the co-
oling area may provide collateral benefit 
by ablating local contributors in atrial 
fibrillation triggering and maintenance 
structures, such as ganglionic plexi and 
rotors, which may have crucial therapeu-
tic implications among patients with per-
sistent atrial fibrillation.

The cryoablation program for atrial 
fibrillation has started in 2009 at Clini-
que Pasteur with more than one thou-
sand patients treated until now. Many 
trials have been performed and publi-
shed, comparing cryoablation with ra-
diofrequency (including “contact-force” 
feature) in the setting of paroxysmal and 
persistent atrial fibrillation. Assessment 
of the real time disconnection with the 
“Achieve” catheter, feasibility of cryoa-
blation for all types of pulmonary veins 
anatomies, as well as reproducibility and 
learning curve aspects of this technique 
have also been investigated and reported 
by our team. Many learnings and impro-
vements are still expected in the close 
future!

A fibrilhação auricular é a arritmia 
mantida mais prevalente. A sua impor-
tância epidemiológica relaciona-se, por 
um lado, com um significativo aumento 
de ocorrência nos grupos etários mais 
avançados e, por outro, pelo facto de se 
associar a aumento do risco de acidente 
vascular cerebral cardioembólico e ao de-
senvolvimento de insuficiência cardíaca.

A ablação por cateter está indicada, 
de acordo com as recentemente publi-
cadas guidelines da Sociedade Europeia 
de Cardiologia, em doentes com fibri-
lação auricular paroxística refratária a 
fármacos antiarrítmicos ou de primeira 
intenção em casos selecionados (Classe 
I) ou na fibrilhação auricular persistente 
(Classe IIa), através do isolamento das 

veias pulmonares com radiofrequência 
ou crio-energia (1).

O primeiro estudo aleatorizado 
de utilização de crioenergia através de 
um balão, na ablação de fibrilhação 
auricular, foi o ensaio STOP-AF (2), com-
parativo com fármacos antiarrítmicos, 
no qual se demonstrou a superioridade 
da ablação com taxa de eficácia de 70% 
e reduzida incidência de complicações. 

Mais recentemente, dois estudos 
aleatorizados – Freeze AF (3) e Fire and 
ICE trial (4) – compararam a utilização da 
última geração de balão de crioablação 
(Artic Front Advance™ da firma Medtro-
nic) com a técnica clássica de ablação 
com radiofrequência (ponto-a-ponto) no 
isolamento das veias pulmonares, em do-
entes com fibrilhação auricular paroxísti-
ca. Estes estudos demonstraram taxas de 
eficácia (65% versus 64%) e de complica-
ções semelhantes entre as duas técnicas, 
no entanto a crioablação demonstrou ser 
mais rápida e, a prazo, associar-se a redu-
ção de hospitalizações e necessidade de 
cardioversão externa ou de nova ablação 
por recorrência da disritmia (5).

O caso ao vivo de ontem demons-
trou precisamente a utilização do balão 
de crioenergia para o isolamento das 
veias pulmonares na ablação de fibri-
lhação auricular e foi efetuado por um 
dos eletrofisiologistas com maior expe-
riência nesta técnica, o Dr. Serge Bove-
da, da Clínica Pasteur, em Toulouse.

Bibliografia:

1.  Kirkoff et al. Eur. Heart J 2016; 37(38): 2893-
2962

2.  Packer et al. J Am Coll Cardiol 2013; 61: 1713-23.
3.  Luik et al. Circulation 2015; 132:1311-19
4.  Kuck et al: N Engl J Med 2016; 374: 2235-45
5.  Kuck et al. Eur Heart J 2016; 37: 2858-2865.

A fibrilhação auricular (FA) é a arritmia 
mais frequente, ocorrendo em 2% da popu-
lação geral, sendo a prevalência relacionada 
com a idade, pelo que se prevê o seu au-
mento com o aumento da longevidade. Do 
ponto de vista fisiopatológico, há evidência 
de que a arritmia se deve a uma ativação fo-
cal por um trigger que, na maioria dos casos, 
se encontra ao nível das veias pulmonares, e 
que as recidivas da FA, antes e após ablação, 
se relacionam com fenómenos de remode-
lagem elétrica e estrutural das aurículas, que 
constituem o substrato da FA.

A ressonância magnética cardíaca 
(RMC), através da sequência de realce 
tardio, tem o potencial de avaliar de for-
ma não invasiva a presença, distribuição e 

extensão quantitativa da fibrose na parede 
auricular, abrindo portas para avaliar o 
substrato e identificar o papel da fibrose 
no prognóstico desta entidade.

Têm sido conflituosos os estudos que 
se debruçaram sobre a avaliação dos pre-
ditores clínicos da fibrose auricular, que 
constitui um importante marcador de re-
modelagem estrutural e elétrica auricular, 
como substrato para a FA, sua recorrência e 
perpetuação. Assim, o recurso à RMC para 
a sua avaliação direta reveste-se de particu-
lar interesse e tem sido objeto de estudo 
por vários grupos. 

Após os primeiros trabalhos por Oakes 
et al, vários estudos, incluindo um multicên-
trico, encontraram que a extensão do realce 

tardio auricular na avaliação basal consti-
tuiu o preditor independente mais forte 
de recidiva da FA após ablação. Um grupo 
identificou formas de apresentação com fi-
brose extensa que potencialmente não be-
neficiariam da ablação. A extensão da fibrose 
relacionou-se também de forma direta com 
o score de CHADS2 e o risco de AVC. 

Adicionalmente, o uso do realce tardio 
por RMC tem o potencial de avaliar a fibro-
se induzida pela ablação, identificar gaps 
nas linhas de ablação e mesmo participar 
como guia no procedimento, através da 
integração da imagem de RMC no sistema 
de navegação. Vários estudos encontraram 
que a extensão da fibrose induzida pela 
ablação se relacionou com a recidiva de 

FA, embora estes resultados possam ser 
influenciados por outros fatores, como a 
localização e as características da fibrose 
basal, entre outros. Aguardam-se novos da-
dos para esclarecimento apropriado.

Áreas em debate são expressas pela 
atual dificuldade de utilização clínica uni-
versal do método, que requer significativa 
expertise, a reprodutibilidade limitada de 
resultados obtidos por diferentes centros 
e ainda a falta de cabal esclarecimento e 
compreensão no que respeita à relação 
entre os dados estruturais de fibrose e os 
dados eletroanatómicos. Contudo, esta 
nova ferramenta diagnóstica é extraordi-
nariamente promissora e é expectável vir a 
influenciar decisões clínicas no futuro.

one-shot ablation of paroxysmal fibrillation:  
pulmonary veins isolation with cryoablation

identificação da cicatriz auricular com CMr: muito útil ou inútil

serge Boveda

Clinique Pasteur, toulouse, 
France

João de sousa

Coordenador da unidade  
de eletrofisiologia e Pacing  
do serviço de Cardiologia  
do CHln

Ana g. Almeida

Professora associada 
com agregação da FMul. 
Assistente graduada de 
Cardiologia, H. santa Maria, 
CHln, CAMl, CCul

ProgrAMA

orgANiZAção

Presidente de honra
António nunes Diogo

Presidente
Fausto Pinto

Comissão organizadora
Ana Almeida
Armando bordalo
Dulce brito
joão de sousa
Manuela Fiuza
Pedro Canas da silva
roberto Palma dos reis

09.00                    ABERTURA OFICIAL /OPENING SESSION

09.15 – 13.30 Casos ao Vivo com discussão em painel/Live cases with panel discussion

                                     “One-shot” ablação de fibrilhação auricular paroxística: Isolamento das Veias Pulmonares com
                              Crio / One- shot ablation of paroxystic atrial fibrillation: Pulmonary Veins Isolation with Crio      
                                     Serge Boveda (FR) com colaboração de Luís Carpinteiro, Nuno Cortez-Dias
                                     Painel/Discussants: João de Sousa, Mário Oliveira

                              Cirurgia valvular aórtica por mini toracotomia direita / Aortic valve replacement through mini 
                                     right  thoracotomy 
                              Carmelo Mignosa (IT), Ângelo Nobre
                                     Painel/Discussants: Álvaro Laranjeira, Ricardo Arruda Pereira, Paulo Neves

                                     Tratamento endovascular de aneurisma aorto-ilíaco com prótese ramificada para a ilíaca       
                              interna / Endovascular treatment of an aorto-iliac aneurysm with a branched endograft to the internal iliac
                                     artery (iliac branch device)             
                              Luís Mendes Pedro
                                     Painel/Discussants: João Albuquerque e Castro, José Daniel Menezes, Frederico Bastos Gonçalves

13.30 – 14.30        Almoço / Lunch

14.30 – 16.30         Conferências seguidas de discussão em painel / Conferences with panel discussion
                                    
                                    Imagem na TAVI: Novos avanços /“Imaging in TAVI: New advances”
                   Conferencista/Lecturer: Jeroen Bax (NL)
                                    Moderadores/Chairpersons: Ana Almeida,  Miguel Mendes
                                    
                             Novos avanços na Ablação da Fibrilhação Auricular / New advances in ablation of atrial 
                                    fibrillation
                   Serge Boveda (FR)
                                     Moderadores/Chairpersons: João de Sousa, Mário Oliveira                                    

                            Novos avanços na cirurgia aórtica minimamente invasiva / New advances in mini invasive 
                                   aortic valve disease
                                    Carmelo Mignosa  ( IT)
                                    Moderadores/Chairpersons:  Ângelo Nobre, Álvaro Laranjeira, Paulo Neves

                                    A importância das artérias ilíacas internas na cirurgia endovascular dos aneurismas 
                             aorto-ilíacos: ocluir ou revascularizar? / The hypogastric issue in the endovascular treatment of  
                                    aorto-iliac aneurysms: to oclude  or to revascularize?
                       Ruy Fernandes e Fernandes
                                    Moderadores/Chairpersons: J. Fernandes e Fernandes, Luís Mendes Pedro

16.30-16.50           Café/Coffee break

16.50-18.20            Desafios na abordagem do doente com doença coronária / Challenges in the 
                               management of coronary artery disease
                                    Moderadores/Chairpersons: Lino Gonçalves, Hélder Pereira 

                             Papel actual dos testes de diagnóstico não invasivos / The current role of non invasive diagnostic 
                                    methods- Victor Gil
                             
                             Avaliação fisiológica das lesões coronárias (FFR/iFR). Será que o Future Trial poderá ter 
                             alterado o futuro? / Physiologic assessment of coronary lesions (FFR/iFR). Could Future Trial change 
                                    the  future? – Cláudia Jorge                              

                            Oclusões coronárias crónicas. Porque é que os estudos publicados não mostram os benefícios  
                             esperados? / Coronary total occlusions (CTO). Why do the published studies don’t  show the expected 
                                    beneficial results? –  Pedro Cardoso
                            
                             BVS. Os resultados a 3 anos do ABSORB mudarão a atitude perante estes dispositivos? / 
                                   Bioabsorbable stents (BVS). Will the 3 year results of ABSORB change the use of these devices? – Diogo Torres

                            Doença do tronco comum. Serão necessários stents dedicados? / Left main disease. Do we need  
                                    tailored stents? - João Silveira 
                           
                            O CHLN em números - Coronários / The experience of CHLN in Coronary artery disease - Cláudia Jorge, 
                                    Miguel Menezes, Ana Rita Francisco

                                   Painel/Discussants: Filipe Florindo, Helena Santiago, José Duarte, J. Marques da Costa, Nuno Guerra

11.20 – 13.00        Avanços no Laboratório de Electrofisiologia / Advances in the EP lab
                                  Moderadores/Chairpersons: João de Sousa, Mário Oliveira

                                  Isolamento das veias pulmonares: que sucesso com a tecnologia actual? / Isolation of pulmonary veins: 
                                  what is the  success rate with current technology? - Serge Boveda (FR)
                                
                                  Ablação de fibrilação auricular persistente: e para além do isolamento das veias pulmonares? / 
                                  Ablation of  persistent atrial fibrillation: what is beyond pulmonary vein isolation? João de Sousa

                                  Diagnóstico e ablação de disritmias auriculares complexas / Diagnosis and ablation of complex atrial 
                                 dysrhitmias - Prapa Kanagaratnam (UK)

                                  Ablação de TV idiopática e extrassistolia ventricular / Ablation of idiopathic VT and VPBs
                                  Luís Carpinteiro

                                  Ablação “estrutural” de TV: que resultados? / “strucrural” ablation of VT: what are the results?
                                  Nuno Cortez-Dias

                                  Painel/Discussants: Guilherme Pereira, Helena Cristina, João Galvão, Lena Neves

13.00-14.30          Almoço / Lunch

18 FEV
FEBRUARY 18th

11.20 – 13.00        Avanços no Laboratório de Electrofisiologia / Advances in the EP lab
                                  Moderadores/Chairpersons: João de Sousa, Mário Oliveira

                                  Isolamento das veias pulmonares: que sucesso com a tecnologia actual? / Isolation of pulmonary veins: 
                                  what is the  success rate with current technology? - Serge Boveda (FR)
                                
                                  Ablação de fibrilação auricular persistente: e para além do isolamento das veias pulmonares? / 
                                  Ablation of  persistent atrial fibrillation: what is beyond pulmonary vein isolation? João de Sousa

                                  Diagnóstico e ablação de disritmias auriculares complexas / Diagnosis and ablation of complex atrial 
                                 dysrhitmias - Prapa Kanagaratnam (UK)

                                  Ablação de TV idiopática e extrassistolia ventricular / Ablation of idiopathic VT and VPBs
                                  Luís Carpinteiro

                                  Ablação “estrutural” de TV: que resultados? / “strucrural” ablation of VT: what are the results?
                                  Nuno Cortez-Dias

                                  Painel/Discussants: Guilherme Pereira, Helena Cristina, João Galvão, Lena Neves

13.00-14.30          Almoço / Lunch

18 FEV
FEBRUARY 18th

18 FEV
FEBRUARY 18th

14.30 – 16.15        Terapêutica do doente com insuficiência cardíaca (IC): presente e futuro da evidência/  
                                  Evidence-based treatment in heart failure (HF): current and future perspectives
                                  Moderadores/ Chairpersons: Dulce Brito, Fausto Pinto
  
                                  Empagliflozina na IC / Empagliflozin in HF - Lars Ryden (SE)

                                  Sacubitril/valsartan na vida real: encontro com o perito (Teleconferência) / Sacubitril/valsartan  in the
                                  real-world: meet the expert  (Teleconference) - Alan Gass (USA) 

                                  Desafios na otimização da inibição do RAAS: lidar com a hipercaliémia / Challenges in RAASi 
                                  optimization therapy. Hyperkaliemia management - Bertram Pitt (USA)

                                  Serelaxina: perspectivas actuais /Serelaxin: current perspectives - Aldo Maggioni (IT) 

                                  Um novo conceito no tratamento da IC: uma abordagem sinérgica à eficiência do coração / A new  
                                  concept in the treatment of HF: a synergistic approach to heart efficiency - Michael Böhm (DE)

                                  Painel/Discussants: Cândida Fonseca, J. Silva Cardoso, Luís do Rosário, Miguel Almeida Ribeiro, Susana Martins

16.15 – 16.45        CONFERÊNCIA INTERNACIONAL / INTERNATIONAL CONFERENCE
                                  Novos avanços em anti-coagulação /“New advances in anticoagulation” 
                                  Conferencista/ Lecturer : Freek Verheugt (NL)
                                  Presidentes/Presidents: Armando Bordalo e Sá, Roberto Palma dos Reis

16.45 – 17.05        Café /Coffee Break

18 FEV
FEBRUARY 18th

9.00 – 11.00          Cardiopatia estrutural/Structural Heart Disease 
                                   Moderadores/Chairpersons: Pedro Canas da Silva, Ricardo Arruda Pereira

                                   TAVI: “do extremo ao baixo risco” - O que será necessário alcançar? / TAVI: from very high to low risk 
–                                  – What needs to be reached? – Lino Patrício

                                   Insuficiência mitral: onde estamos e para onde vamos? / Mitral Regurgitation: Where do we stand and 
                                   what are  we aiming? – Eduardo Infante de Oliveira

                                   As válvulas esquecidas: o coração direito / The forgotten valves: the right heart 

                                          Insuficiência tricúspide: a nova estrela? / Tricuspid regurgitation: the new star? - João Carlos Silva

                                            Doenças da válvula pulmonar: actualização / Pulmonary valve diseases: what is new? 
                                            Pedro Carrilho Ferreira

                                   AVC criptogénico: Está na altura de alterar as “guidelines”? / Criptogenic CVA: Is it time to change the 
                                   guidelines? - Cláudia Jorge

                                   O CHLN em números - Estrutural / The experience of CHLN in structural heart disease - Pedro Carrilho Ferreira,  
                                   Miguel Menezes, Ana Rita Francisco

                                   Painel/Discussants: Alexandra Lopes, Fernando Ribeiro, Ricardo Ferreira, Vasco da Gama Ribeiro

11.00 – 11.20          Café/ Coffee Break

19

17.05 – 18.35         Novas técnicas e indicações clínicas no Laboratório de Pacing / New techniques and
                              clinical indications in the Pacing Laboratory
                                   Moderadores/Chairpersons: Helena Cristina, Guilherme Pereira
                                    
                            Registador de eventos implantável: em que doentes e que resultados? / Implantable events recorder: in
                                   what patients and what kind of results? - Andreia Magalhães
                                      
                                   Optimização da Ressincronização Cardíaca: da implantação à programação / Optimisation of CRT: from 
                                   implantation to programming - Pedro Marques

                                   Extracções de electrocateteres: Técnicas e resultados / Electrocatheter extraction: Techniques and results   
                                   Bruno Valente 

                                   Pacemaker sem eléctrodo: Indicações e resultados / Leadless pacemaker: indications and results  
                                   João Agostinho    

                                   CDI na miocardiopatia não-isquémica: que indicações? / ICD in non-ischemic cardiomyopathy: what  
                                   indications? - Gustavo Silva

                                   Painel/Discussants: Arminda Veiga, Fátima Veiga, Isabel Monteiro, José Machado Rodrigues

18 FEV
FEBRUARY 18th

18 FEV
FEBRUARY 18th

18.35 – 19.35   CLINICAL TRIALS HIGHLIGHTS IN 2017 (Academic CRO-CETERA)

                                       MitraClip para o Tratamento Percutâneo da Insuficiência Mitral: RESHAPE-HF2 Trial / 
                                       Percutaneous  treatment of Mitral Regurgitation: RESHAPE-HF2 Trial
    Moderadores/Chairpersons: Fausto Pinto, Eduardo Infante de Oliveira
                                        Prelector/Speaker:  José Ribeiro

                               Ferro intravenoso na insuficiência cardíaca: FAIR-HF2 Trial / Intravenous iron in heart failure:  
                                       FAIR-HF2 Trial
    Moderadores/Chairpersons: Hugo Madeira, Dulce Brito
    Prelector/Speaker: Pedro Moraes Sarmento

22

11.20 – 12.50         Imagiologia na Fibrilhação Auricular / Imaging in AF management 
                                  Moderadores/Chairpersons: Manuela Fiúza, Filipe Macedo

                                  Papel da imagem na estratificação de risco e na predição do risco tromboembólico / Role in risk 
                                  stratification and in predicting thromboembolic risk – Maria João Andrade
 
                                  Identificação da cicatriz auricular com CMR: muito útil ou inútil? / Atrial scar identification in CMR: 
                                  What is the value? – Ana Almeida 

                                  Papel da imagem na Ablation/cardioversão da fibrilhação auricular: muito útil ou desnecessária? / 
                                  Role of  imaging for guiding AF ablation/cardioversion: very helpful or no need? – Cláudio David

                                  Clinical case (Doente com FA persistente com RM e mapeamento de substracto com Carto) / Patient
                                  with  persistent AF and substract mapping with Carto – Nuno Cortez-Dias

                                   Painel/Discussants: Andreia Magalhães, Luísa Branco, Pedro Matos, Regina Ribeiras, Susana Gonçalves

19 FEV
FEBRUARY 19th

19 FEV
FEBRUARY 19th

09.00 – 10.30         Insuficiência cardíaca: cenários da vida real…comorbilidades/Heart failure: real-life 
                                scenarios… comorbidities
                                     Moderadores/Chairpersons: Paulo Bettencourt, Mónica Mendes Pedro 

                                     Serelaxina: perspectivas actuais / Heart or lung? This is the question 
                                     Tatiana Guimarães, Ana Rita Francisco

                                     Anemia, coagulação e contra-coagulação / Anemia, coagulation and contra-coagulation
                                     Joana Rigueira, Inês Ricardo

                                     Rim: aliado ou inimigo? / Kidney: friend or foe?
                                     João Agostinho, Miguel Menezes 

                                     Painel/Discussants:  Ana Oliveira Soares, Brenda Moura, Marisa Peres, Nuno Lousada

10.30 – 10.50          Café/Coffee Break

10.50 – 11.20           CONFERÊNCIA INTERNACIONAL/INTERNATIONAL CONFERENCE
                                     Novos desenvolvimentos em hipertensão pulmunar /New developments in Pulmonary Hypertension
                   Conferencista/ Lecturer: Stephan Rosenkranz (DE)
  Presidente/Presidents: Susana Martins, António Nunes Diogo

19 FEV
FEBRUARY 19th

                             
15.30 – 17.00        Avaliação do substrato nas arritmias ventriculares malignas: O papel da imagem /
                              Substrate assessment in malignant ventricular arrhythmias: role of advanced imaging 
                             techniques
                                  Moderadores/Chairpersons: Ana Almeida, João de Sousa 

                                  Na doença coronária /In coronary artery disease - Nuno Bettencourt

                                  Na miocardiopatia não isquémica: do prognóstico à decisão clinica /In non-ischemic cardiomyopathy: 
                                  from prognosis evaluation to clinical decision - Ana Almeida 

                                  O que é um PVM maligno? /What is a malignant mitral valve prolapse? – Regina Ribeiras

                                  Prolapso mitral maligno ou outra causa de morte súbita? / Maligant mitral prolapse or another cause 
                                   for sudden death? - Ana Rita Francisco

                                   Painel/Discussants: Ana Galrinho, António Freitas, Doroteia Silva, Nuno Cardim

17:00                 ENCERRAMENTO | CLOSING

19 FEV
FEBRUARY 19th

19 FEV
FEBRUARY 19th

11.20 – 12.50         Imagiologia na Fibrilhação Auricular / Imaging in AF management 
                                  Moderadores/Chairpersons: Manuela Fiúza, Filipe Macedo

                                  Papel da imagem na estratificação de risco e na predição do risco tromboembólico / Role in risk 
                                  stratification and in predicting thromboembolic risk – Maria João Andrade
 
                                  Identificação da cicatriz auricular com CMR: muito útil ou inútil? / Atrial scar identification in CMR: 
                                  What is the value? – Ana Almeida 

                                  Papel da imagem na Ablation/cardioversão da fibrilhação auricular: muito útil ou desnecessária? / 
                                  Role of  imaging for guiding AF ablation/cardioversion: very helpful or no need? – Cláudio David

                                  Clinical case (Doente com FA persistente com RM e mapeamento de substracto com Carto) / Patient
                                  with  persistent AF and substract mapping with Carto – Nuno Cortez-Dias

                                   Painel/Discussants: Andreia Magalhães, Luísa Branco, Pedro Matos, Regina Ribeiras, Susana Gonçalves

12.50 – 13.50         Sessão GAIC (Gabinete de Apoio à Investigação Cardiovascular) /GAIC Session 
                              (Cardiovascular Research Support Unit)
                                  Investigação Clínica em Portugal/Clinical research in Portugal: “meet the players”
                                   Moderadores/Chairpersons: Fausto Pinto, Inês Zimbarra Cabrita

                                   O Impacto de um Gabinete de Apoio à Investigação num Centro de Investigação Clínica /Research 
                                   support department: the Impact in the performance of a Research Center. - Raquel Pires

                                   Investigação Clínica: o ponto de vista do Promotor /Clinical research: Sponsor’s perspective
                                    Alexandra Alves

                                   Investigador Principal: competências e responsabilidades /Principal Investigator: Competencies and  
                                   responsibilities - Dulce Brito                    

                            O contributo de uma CRO Académica na Investigação Clínica / The added value of an Academic CRO 
                                   in Clinical  Investigation. - Francisca Patuleia Figueiras

                                   Painel/Discussants: Joaquim Alexandre Ribeiro, Ana Bernardes, Miguel Menezes, Pedro Carrilho Ferreira, 
                                   Pedro Monteiro, Tiago Mesquita
  
13.50 – 15.00         Almoço/Lunch

15.00-15.30           CONFERÊNCIA / CONFERENCE
                  Demasiado... tarde de mais? /“Too Much … Too Late?”
                                   Conferencista/ Lecturer: J. Fernandes e Fernandes
                                   Presidentes/Presidents: Luís Mendes Pedro, Ângelo Nobre

seCretAriAdo

serge Boveda (à dt.ª), Luís Carpinteiro e Nuno Cortez dias realizaram ontem a cirurgia em conjunto
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