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«Na Saúde,
os protagonistas
são os cidadãos»
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H, UMA REVISTA
DOS HOSPITAIS PRIVADOS 
PARA AS PESSOAS

OSCAR GASPAR
Presidente da Associação Portuguesa
de Hospitalização Privada

O
s hospitais privados representam hoje a maioria dos 
hospitais em Portugal e constituem um pilar essen-
cial do sistema de saúde do nosso país. Por ano, há 
mais de 6 milhões e meio de consultas externas que 
proporcionamos, há mais de 1 milhão e 200 mil por-
tugueses que recorrem às urgências em hospitais pri-

vados e há mais de 250 mil cidadãos que são operados nesses mes-
mos hospitais privados.

A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) tem de-
senvolvido a sua atividade nas últimas décadas en-
quanto representante dos hospitais privados, quer 
apoiando o crescimento da prestação de cuidados hos-
pitalares privados, quer promovendo o investimento e 
a defesa das causas da liberdade de escolha e de um 
são enquadramento do setor. Até ao momento, a APHP 
falava com os Associados e com os stakeholders ins-
titucionais da Saúde. Chegou o momento da APHP ter uma linha de 
comunicação com os cidadãos e as entidades que se relacionam no 
dia a dia com os hospitais privados.

A revista H, que a APHP editará, pretende ser uma ponte entre os 
hospitais privados e os cidadãos. Vamos mostrar o que fazemos e o 
que queremos fazer. Haverá espaço para apresentar a atividade de-
senvolvida, a oferta existente, a excelência dos nossos profissionais, 

a investigação clínica em que co-
laboramos, mas também os pro-
jetos de investimento que estão a 
ser desenvolvidos.

A revista H será um elemento 
de comunicação e de divulgação. 
Sem prejuízo de elementos de 
cariz mais científico, a prioridade 
será dada ao que mais interessa 

aos cidadãos e, para tal, falare-
mos de acessibilidade, de ganhos 
em saúde e de uma medicina ver-
dadeiramente focada na pessoa.

«Falaremos de acessibilidade, de 
ganhos em saúde e de uma medicina 
verdadeiramente focada na pessoa»

EDITORIAL



4 • Revista H • Novembro 2019

03
EDITORIAL
H, uma revista dos hospitais privados para as pessoas

06
ENTREVISTA
Ana Paula Martins,
Presidente do ISBE

12 
HORA H
Vida nas mãos da ciência

13
2020 abre novas portas à saúde dos açorianos

14
Mais formação médica no privado

15
Onde está o medicamento?

16
Saúde dos amadorenses reforçada

ÍNDICE

17
OPINIÃO
Por um sistema de saúde inclusivo

18
INOV
Rápida recuperação e menos dor

20
Embolização é menos invasiva

22
Um elétrodo
para uma vida sem dor

24
NOTÍCIAS
Sal da vida

25

FOCUS no VIH e na hepatite C

26
Medicina de precisão



Revista H • Novembro 2019 • 5

• FICHA TÉCNICA 
Diretor: Oscar Gaspar
Editor: Nelson Soares
Propriedade: Associação Portuguesa de Hospitalização Privada
NIPC: 500 920 222
Propriedade, Edição e Redação: Av. Luís Bívar, 36 - 1º Esq. | 1050-145
Lisboa | Tel.: 213 538 415 | geral@aphp-pt.org | www.aphp-pt.org

Impressão: Lusoimpress - Artes Gráficas, S.A.
R. Venceslau Ramos 28, 4430-929 Avintes
Tiragem: 1.000 exemplares
ERC: 127347 (registo provisório)

27
CONSULTÓRIO
Desvio do septo nasal: uma das causas da 
obstrução nasal

28
Dor no peito: o que é e como atuar

29
DITOS
30
AGENDA

• ESTATUTO EDITORIAL

A revista H é um projeto de informação sobre 
o setor da saúde, com particular enfoque na 
hospitalização privada portuguesa e europeia. 

A revista H compromete-se a assegurar o respeito 
pelos princípios deontológicos e éticos dos 
jornalistas, bem como a não abusar da boa-fé de 
ninguém. 

A Revista H respeita a rigorosa separação de 
conteúdos editoriais e publicitários. 

A revista H considera que a existência de 
uma opinião pública esclarecida é condição 
fundamental, quer para a liberdade de escolha do 
cidadão, quer para uma decisão informada num 
contexto de saúde.
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ANA
PAULA 
MARTINS
Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos e Presidente do ISBE

«Tratar doentes informados 
e esclarecidos é o motor 

principal de um sistema de 
saúde flexível, inteligente

e inclusivo»
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D
ois meses depois da apresentação do Instituto de 
Saúde Baseada na Evidência (ISBE), a presidente Ana 
Paula Martins clarificou à Revista H a estratégia desta 
entidade, da qual a APHP é um dos membros fundado-
res, e explicou o que justifica o tipo de conhecimento 
que pretende produzir. «Os protagonistas são os cida-

dãos, porque é para os servir que um sistema de saúde se organiza e 
se transforma», esclarece. 

O que justifica a criação do ISBE?
A crescente necessidade de fundamentar a decisão em saúde na me-
lhor evidência, o que quer dizer, baseada na ciência. O ISBE foi criado 
para produzir conhecimento.

De que forma o trabalho do ISBE se pode revelar vantajoso para o 
cidadão/doente?
O foco do trabalho do ISBE é garantir a produção de conhecimento 
que suporte as decisões que levam à transformação do sistema de 
saúde para responder às necessidades e expectativas legítimas dos 
cidadãos. Todo o trabalho que faremos terá, de uma forma direta ou 
indireta, potencial impacto no cidadão, se for utilizado pelos deciso-

ENTREVISTA

«Todo o trabalho 
que faremos terá de 

uma forma direta 
ou indireta potencial 
impacto no cidadão»
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res e pela sociedade. Cabe-nos a todos veicular os resultados e dar 
suporte às escolhas mais adequadas a cada um dos momentos que 
vamos viver nas próximas décadas. E os protagonistas são os cida-
dãos porque é para os servir que um sistema de saúde se organiza e 
se transforma.

Quais as áreas que o ISBE considerará prioritárias para recolha e 
análise de informação? Porquê?
As áreas prioritárias são Epidemiologia, Big Data e Evidência do 
Mundo Real (RWE); Investigação em Resultados em Saúde (HOR) e 
Investigação em Serviços de Saúde (HSR); Inteligência Artificial na 
Saúde; Saúde Pública e Políticas de Saúde; Metodologias de Avalia-
ção de Tecnologias da Saúde; Translação do Conhecimento. Estes são 

os domínios da ciência que adicionam e incorporam valor para uma 
saúde baseada na evidência. Naturalmente que a investigação clínica 
experimental é um pilar fundamental e absolutamente determinante 
do conhecimento científico na área da saúde. Mas precisamos de 
adicionar novos métodos e novos dados para que, em tempo real, 
os sistemas de saúde e as tecnologias em saúde se ajustem ao seu 
objetivo fundamental: gerar valor.

Entre os parceiros fundadores existe uma entidade que representa 
os cidadãos. Este empowerment do cidadão/doente é uma mudança 
irreversível no setor da saúde?
A resposta para nós é inequivocamente sim. Será talvez a maior mu-
dança, porque corresponde a uma alteração absoluta do paradigma, 
que na saúde teve muito tempo o cidadão como um mero utilizador 
do sistema, sem participação ativa nas decisões, que sendo técni-
cas, lhe dizem respeito. A assimetria e sobretudo a profundidade da 
informação será cada vez menor, mas existirá sempre a necessidade 
de partilhar e interpretar a informação científica, até entre os profis-

«proteger e preservar a sua saúde é o motor 
principal de um sistema de saúde flexível, 
inteligente, inclusivo»



10 • Revista H • Novembro 2019

«A nossa ambição é inovar para 
transformar. Não é ficar preso ao 
passado que já não existe».

ENTREVISTA
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permitir que consigamos encontrar questões para 
as quais não existem ainda respostas no âmbito da 
prestação de cuidados de saúde e de planeamento 
em saúde. São também um parceiro ágil, como 
modelos de gestão de informação mais avançados, 
infraestruturas de suporte à produção do conheci-
mento mais adaptadas à evolução que estamos a 
ver acontecer. E, pela relação que têm com o SNS, 
são fundamentais para projetos comuns e colabo-
rativos, contribuindo assim para um Nacional de 
Saúde com base na Evidência. Acima de tudo valo-
rizam o capital humano como dimensão social da 
sua evolução e esse aspeto é determinante para o 
ISBE. A nossa ambição é inovar para transformar. 
Não é ficar preso ao passado que já não existe.

Que papel idealiza para o ISBE, daqui a 10 anos, no 
âmbito do Sistema Português de Saúde?  
A ambição do ISBE é acrescentar valor à platafor-
ma científica, social e económica em Portugal. Por 
isso, esperamos que numa década se consolide 
o conceito, se produza conhecimento nas áreas 
estratégicas já referidas, que se contribua para o 
desenvolvimento de capital humano de excelência 
nestes domínios de investigação, que o ISBE sirva 
de facto de hub científico para projetos nacionais e 
internacionais. Para isso, é fundamental envolver 
os parceiros e os centros de investigação nestas 
áreas, competir para fundos internacionais, garan-
tindo a diversidade das fontes de financiamento, a 
mobilidade dos nossos investigadores. É também 
ambição deste instituto ser um espaço de concre-
tização reconhecido da missão das Faculdades de 
Medicina e de Farmácia da Universidade de Lisboa, 
na sua vocação de investigar para transformar o 
presente no futuro.

«A nossa ambição é inovar para 
transformar. Não é ficar preso ao 
passado que já não existe».

sionais que compõem a equipa multidisciplinar. E 
tratar doentes informados e esclarecidos, ativos 
nas decisões que têm que tomar para proteger e 
preservar a sua saúde é o motor principal de um 
sistema de saúde flexível, inteligente, inclusivo, 
ou seja, o sistema de saúde do Seculo XXI. Por 
isso não fazia qualquer sentido para nós iniciar 
um Instituto de Saúde Baseado na Evidência que 
produz conhecimento para escolhas informadas 
em saúde, em pleno século XXI, ignorando que no 
final do dia essas escolhas têm um protagonista 
e um destinatário: o cidadão com ou sem doença, 
seus cuidadores e suas famílias. A integração da 
Plataforma Saúde em Diálogo vai permitir fazer 
um caminho na investigação guiada pela resposta, 
ou seja, na investigação que gera valor em saúde 
para o cidadão e sobretudo que entra em linha de 
conta com as suas legítimas expectativas, prefe-
rências e experiências.

Entre esses parceiros, para além das entidades 
do setor do medicamento, está também a APHP. 
Na sua perspetiva, que papel podem os hospitais 
privados desempenhar no quadro de atuação do 
ISBE?
Os hospitais privados são um importantíssimo 
agente na produção de cuidados de saúde em 
Portugal. E têm tido uma grande capacidade de 
se transformar, de inovar, não só nas tecnologias, 
mas também nos processos, na organização, na 
aplicação de novos modelos e novas respostas 
para novas realidades, hoje experimentadas pelas 
pessoas. Esta abertura e vontade de progredir 
é fundamental no desenvolvimento de modelos 
de saúde baseada no valor que um determinado 
processo traz às pessoas. Os hospitais privados 
são hoje uma realidade de inquestionável valor em 
Portugal num projeto como o ISBE, porque vão 
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A 
medicina baseada 
em provas faz uso 
da melhor informa-
ção científica dispo-
nível para respon-

der a questões da prática clínica. 
O Instituto de Saúde Baseada na 
Evidência (ISBE), apresentado 
a 12 de setembro, na Faculdade 
de Medicina da Universidade de 

Lisboa, pretende ajudar deciso-
res políticos, médicos e doentes 
a fundamentar as suas escolhas 
com informação científica de 
qualidade.
O ISBE tem na APHP um parcei-
ro fundador, em conjunto com 
as Faculdades de Medicina e de 
Farmácia da Universidade de Lis-
boa, a Associação Portuguesa da 
Indústria Farmacêutica (APIFAR-

MA), a Associação Nacional de 
Farmácias (ANF) e a Plataforma 
“Saúde em Diálogo”. 
«Vamos trabalhar para que cada 
vez mais o sistema de saúde res-
ponda às necessidades dos cida-
dãos e para que haja dados obje-
tivos para as decisões de política 
de saúde», explica Oscar Gaspar, 
presidente da APHP, a respeito 
dos propósitos dos fundadores. 
Esta nova associação privada 
sem fins lucrativos pretende ser 
«um espaço de encontro, inte-
gração e partilha da Academia, 
de Investigadores e de outros 
Parceiros, dedicados ao desígnio 
de gerar, disseminar e operacio-
nalizar conhecimento científico 
no setor da Saúde».
Presidido por Ana Paula Martins, 
Bastonária da Ordem dos Farma-
cêuticos, o ISBE conta ainda com 
António Vaz Carneiro, na lideran-
ça do seu Conselho Científico, e 
de Adalberto Campos Fernandes, 

como Presidente da Assembleia 
Geral.
«Cada vez mais vamos necessi-
tar de informação científica de 
alta qualidade. [...] Tudo vai ne-
cessitar de informação a quatro 
níveis: os políticos responsáveis 
têm de ter mais informação de 
alta qualidade para decidir sobre 
políticas públicas, os médicos 
também, para decidirem sobre 
as terapêuticas, os administra-
dores, para definir sobre as es-
tratégias a usar, e os próprios 
doentes», disse à Lusa António 
Vaz Carneiro, um dos investiga-
dores associados do ISBE.
As áreas prioritárias de investi-
gação serão a epidemiologia e big 
data (trabalhar as grandes bases 
de dados), a inteligência artificial 
na Saúde, a saúde pública e as 
políticas de saúde, investigação 
de resultados, avaliação de tec-
nologias da saúde e a translação 
do conhecimento.

«Cada vez mais vamos 
necessitar de informação 

científica de alta qualidade»

VIDA
NAS MÃOS 
DA CIÊNCIA

Instituto de Saúde Baseada 
na Evidência 

HORA H

Ana Paula Martins e Oscar Gaspar 
formalizam criação do ISBE.
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A 
primeira pedra foi lançada em 2018 e a obra está ago-
ra em pleno curso para que no segundo semestre de 
2020 se concretize a abertura do Hospital Interna-
cional dos Açores (HIA), em Lagoa, São Miguel, nos 
terrenos contíguos ao Nonagon - Parque de Ciência 
e Tecnologia. Trata-se do primeiro privado na Região, 

para cobrir as necessidades de pacientes locais, mas também inter-
nacionais.
Aquando da cerimónia de apresentação do investimento, Luís Miguel 
Farinha, presidente do Conselho de Administração do HIA, já tinha ob-
servado que esta unidade hospitalar, de pendor generalista, com 44 
especialidades médicas, pretende estar ao serviço de toda a popula-
ção do arquipélago, residente ou temporária, visando suprir uma cla-
ra lacuna da região, «contribuindo decisivamente para o desenvolvi-
mento do concelho de Lagoa, cujo dinamismo do executivo autárquico 
foi crucial para a escolha da localização». O HIA representa também 
uma forte aposta no turismo de saúde, sem esquecer a comunidade 
açoriana no estrangeiro. Neste contexto, têm-se desenvolvido diver-
sas parcerias entre entidades regionais de forma a colocar os Açores 
na rota do turismo médico internacional.
Este é um investimento na esfera do programa Lagoa Investe, o re-
gulamento de apoio e incentivo a iniciativas económicas de interesse 
municipal, e que reflete, segundo a presidente da Câmara Municipal 
de Lagoa, Cristina Calisto, «uma grande ambição do município». O HIA 
constitui, por outro lado, «um sinal da confiança de investidores pri-

O HIA representa 
também uma forte 
aposta no turismo de 
saúde.

2020 ABRE 
NOVAS 

PORTAS À 
SAÚDE DOS 
AÇORIANOS

vados na economia da região e 
que contribuirá para reforçar a 
qualidade do acesso dos açoria-
nos aos cuidados de saúde», con-
forme declarou Vasco Cordeiro, 

Presidente do Governo Regional.
O HIA terá uma área de 12.500 m², 
divididos por 3 pisos, 350 co-
laboradores e representa um 
investimento de 30 milhões de 
euros. 
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O
s hospitais privados têm apresentado um conjunto de 
iniciativas que os colocam na linha da frente do apoio 
ao ensino superior. A apresentação do primeiro Nú-
cleo Académico Clínico, no passado mês de setembro, 
é a face mais visível da concretização desta relação, 
numa parceria entre a Faculdade de Ciências Médicas 

(FCM) da Universidade Nova de Lisboa e a José de Mello Saúde.
O ensino técnico-prático e o acesso à investigação, na especialização 
de Otorrinolaringologia, são as mais-valias acessíveis a 150 alunos do 

quarto ano, agora apresentadas por 
este núcleo, que funcionará no Hos-
pital CUF Infante Santo. Segundo o 
responsável pelo projeto e diretor 
clínico desta unidade, João Paço, 
«todos ganham: os alunos, que con-
tactam com uma realidade diferente 

– desde doentes até maquinaria, tecnologia, a experiência de investi-
gadores, etc. –, mas também os doentes».
Esta relação win-win entre ensino público e o tecido empresarial na 
área da saúde não é recente, como comprovam as palavras do diretor 
da FCM, Jaime Branco: «O Núcleo é o aprofundamento do protocolo 
que existia [há dez anos para áreas como otorrino, pneumologia ou ci-

rurgia] e que existe também com 
a Luz Saúde e os Lusíadas. As 
faculdades estão no limite e esta 
pode ser uma solução. Com mais 
docentes e sítios para formação, 
o ensino será melhor». 
De entre os projetos nesta área, 
num futuro próximo, há ainda a 
destacar a criação de uma nova 
escola que irá treinar médicos, 
enfermeiros, farmacêuticos, te-
rapeutas, técnicos de diagnós-
tico, psicólogos, entre outros 
profissionais de saúde. O projeto 
associa a Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Nova 
de Lisboa (UNL), a José de Mello 
Saúde, a Santa Casa da Misericór-
dia de Lisboa, a Associação Na-
cional das Farmácias e a Câmara 
Municipal de Cascais, como par-
ceiros fundadores.

«todos ganham: os alunos, 
que contactam uma 

realidade diferente (…), mas 
também os doentes»

HORA H
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A 
resposta a esta 
pergunta no Hos-
pital Lusíadas 
Lisboa mereceu 
a distinção má-
xima, com o pré-

mio HINTT | Maturidade Digital, 
na categoria Patient Safety, pela 
iniciativa “Circuito Fechado do 
Medicamento”, pioneira no nosso 
país, que apresenta um registo 
eletrónico capaz de rastrear os 
fármacos de forma permanente, 
num percurso que começa na en-
trada na farmácia hospitalar até 
à sua administração.  
Os dispositivos móveis servem 
de suporte a este projeto e per-
mitem rastrear fármacos atra-
vés do seu código identificativo, 
contendo informações como o 

«A inovação tecnológica 
é uma aposta do Grupo 
Lusíadas»

ONDE ESTÁ
O MEDICAMENTO?

Hospital Lusíadas com 
Prémio de Maturidade 
Digital

lote e prazo de validade do medicamento. A distinção não surpreen-
de Maria do Céu Morgado, administradora do Hospital Lusíadas Lis-
boa: «A inovação tecnológica é uma aposta do Grupo Lusíadas, com 
soluções únicas no nosso país, como este circuito fechado de admi-
nistração de medicamentos ou o cruzamento de dados clínicos que 
gera alertas de apoio à decisão clínica». Maria do Céu Morgado reve-
lou precisamente que esta iniciativa representa apenas um de muitos 
«exemplos de tecnologia ao serviço da prestação de cuidados de saú-
de individualizados e de qualidade». 
O paciente sai a ganhar, porque «o 
Circuito Fechado do Medicamento 
contribui, definitivamente, para a 
segurança na prestação de cuidados 
de saúde», remata.
O foco do Prémio HINTT | Maturida-
de Digital, promovido pela Glintt - Global Intelligent Technologies, é 
precisamente o cidadão e o meio digital, dando a conhecer as melho-
res práticas na adoção das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC). Em concreto, esta iniciativa pretende revelar soluções que aju-
dem na resolução de problemas pertinentes, melhorando a seguran-
ça do doente, por intermédio da transformação digital.
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60 camas, 3 blocos 
operatórios, 3 salas de 
parto e 60 consultórios.

SAÚDE DOS 
AMADORENSES 
REFORÇADAA 

28 de setembro último foi inaugurado o Trofa Saúde 
Amadora. Num edifício contíguo ao centro comercial 
UBBO, este hospital representa um investimento de 
80 milhões de euros, viabilizando para os utentes da 
região uma infraestrutura de 15 mil metros quadra-
dos, com serviço de urgência, internamento, unidades 

de cuidados intermédios e intensivos, consultórios, salas de cirurgia e 
áreas para os mais diversos exames complementares. 

Na cerimónia de inauguração, a 
presidente da Câmara Municipal 
da Amadora, Carla Tavares, frisou 
a importância do investimento na 
cidade, enquadrada no contribu-
to fundamental que os hospitais 
privados têm proporcionado para 
a sustentabilidade do sistema de 
saúde nacional. Esta unidade, a 
primeira que o grupo Trofa Saúde 
constrói de raiz na região de Lis-
boa, disponibiliza um vasto leque 

de especialidades médicas, apoia-
das por meios técnicos de última 
geração. O Trofa Saúde Amado-
ra, em cuja inauguração também 
marcou presença o presidente da 
APHP, conta com 60 camas, três 
blocos operatórios, três salas de 
parto e 60 consultórios médicos. 
A abertura desta unidade de saú-
de contribui para o aumento do 
número de hospitais privados em 
Portugal. 

HORA H

19 NOVOS HOSPITAIS PRIVADOS 

No período entre 2018 e 2020, 
Portugal terá 19 novas unidades 
de saúde privada. O Instituto Na-
cional de Estatística (INE) refe-
rencia, até 2016, a existência de 
114 hospitais privados. De acordo 
com a APHP, este crescimento 
revela uma confiança, cada vez 
mais consistente, dos portugue-
ses, na capacidade deste setor 
em dar respostas mais próximas 
das efetivas necessidades dos 
pacientes.
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POR UM SISTEMA DE SAÚDE 
INCLUSIVO

SALVADOR DE MELLO
Presidente da Direção
do Health Cluster Portugal

A 
propósito da aprovação e recente publicação da Lei de Bases da 
Saúde (LBS), o Health Cluster Portugal (HCP) contratou com a Fa-
culdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) a realização de 
um estudo sobre as perspetivas de evolução a médio prazo do sis-
tema de saúde português, com especial ênfase nas alterações que 
decorrerão da entrada em vigor da nova LBS. Uma das principais 

conclusões do estudo é que a nova LBS reflete uma visão do sistema de saúde 
português que é diferente da realidade atual e das políticas de saúde das últimas 
décadas. Apesar de não obrigar a alterações significativas no funcionamento do 
sistema e na política de saúde a curto prazo, a nova LBS fornece o enquadramento 
para que tais alterações possam ocorrer a médio prazo.
O novo enquadramento do sistema de saúde caracteriza-se por um reforço do 
papel do Estado central no sistema de saúde, através de uma maior intervenção 
do Governo e de um aumento da dependência do sistema face ao SNS. O sistema 
de saúde português é, desde há muitos anos, um sistema misto, com um setor 
público que não tem um peso muito superior aos setores privado e social, quer 
no financiamento (onde o SNS tem um peso inferior a 60%), quer sobretudo na 
prestação (onde o SNS representa apenas 50% do sistema, de acordo com os 
dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística na Conta Satélite da Saúde). 
O próprio HCP reflete esse carácter misto do sistema de saúde português. O HCP 
é um polo de competitividade da saúde que reúne 170 instituições de I&D, hospitais, 
empresas das áreas da farmacêutica, biotecnologia, dispositivos médicos, TICE e 
serviços, muitas das quais pertencentes ao setor público, mas também muitas 
outras dos setores privado e social.
A nova LBS praticamente ignora essa vasta e relevantíssima atividade privada e 
social no sistema de saúde e concentra toda a política de saúde no SNS.
O sinal mais evidente de tal mudança na visão do sistema é a elimina-
ção na LBS das referências ao direito à liberdade de escolha na procura 
de cuidados de saúde e ao direito à liberdade de prestação de tais cui-
dados. Com a nova LBS, a livre iniciativa privada no setor da saúde pas-
sa, assim, a estar à margem da lei: não é proibida, mas também não 
é reconhecida como parte relevante do sistema de saúde português.
Há outros elementos da nova LBS que apontam para uma alteração da 
política de saúde no sentido de limitar os setores privado e social na 
saúde: o reforço do papel do Governo na formação pré e pós-graduada 

e no controlo do acesso à profissão dos 
profissionais de saúde, em detrimento 
do papel das ordens profissionais e das 
instituições privadas; a limitação da livre 
iniciativa na instalação de tecnologias mé-
dicas pesadas por entidades privadas, ao 
sujeitar tal instalação ao planeamento 
nacional definido pelo Governo; e a valo-
rização do princípio da “dedicação plena” 
ao SNS dos profissionais de saúde, que 
poderá limitar a sua disponibilidade para 
prestarem serviço em entidades privadas.
A nova LBS limita também o potencial 
efeito positivo do setor privado e social 
no funcionamento do SNS, ao restringir 
os modelos e princípios de gestão que 
podem ser implementados. A não con-
sagração dos princípios da autonomia de 
gestão e da gestão empresarial no SNS, 
contrariamente ao que ocorria na LBS 
anterior, limita a capacidade de inovação 
na gestão. Apesar de o texto da nova LBS 
remeter para legislação posterior à defi-
nição do modelo concreto de gestão das 
unidades do SNS, as propostas da maio-
ria que a aprovou são todas no sentido da 
redução da utilização de gestão privada 
em unidades do SNS face à organização 
atual. A nova LBS também potencia uma 
redução da subcontratação de serviços 
de saúde pelo SNS a entidades privadas 
e do setor social, em especial porque 
exclui a possibilidade de tal contratação 
ser motivada por razões de eficiência ou 
redução de custos. O sistema de saúde 
português, que tem gerado os reconhe-
cidos resultados positivos na saúde da 
população, sempre foi um sistema misto, 
com contributos muito relevantes do se-
tor privado e social. A política de saúde 
não pode ignorar uma parcela tão signi-
ficativa e relevante do sistema de saúde, 
sem pôr em causa o seu bom desempe-
nho. Esperemos que legislação posterior 
supra essa lacuna da nova LBS.

OPINIÃO
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Sistema NanoKnife
no tratamento

do cancro da próstata

RÁPIDA 
RECUPERAÇÃO 
E MENOS DOR

I
magine um procedimento 
capaz de destruir as células 
cancerígenas sem danificar 
os tecidos circundantes e 
mesmo assim preservar as 
funções da glândula. Parece 

ficção, mas é uma realidade para 
pacientes com cancro na prósta-
ta, intervencionados no Hospital 
Santa Maria, no Porto, com o Sis-
tema NanoKnife. 
Pelas mãos de José Sanches de 
Magalhães, especialista em uro-
logia oncológica, os pacientes 
ganham uma esperança acresci-
da para uma vida mais aprazível, 
após a intervenção. O tratamento 
focal – guiado por tecnologia de 
fusão de imagens de ressonân-
cia magnética (RMN) – apresenta 
taxas de sucesso e um pós-ope-
ratório menos sofrível do que o 
método tradicional.

INOV

Dr. Sanches de Magalhães
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A tecnologia de Electroporação Irreversível está na base do trata-
mento NanoKnife, como explica o especialista: «É uma técnica que 
não danifica os tecidos e estruturas adjacentes às lesões, porque em 
vez de usar calor ou frio extremos, utiliza impulsos elétricos para des-
truir as células cancerígenas. Como não tem incisões, há um tempo de 
recuperação mínimo, com menos dor no pós-operatório. O facto de 
ser um tratamento focal, guiado por tecnologia de fusão RMN/eco-
grafia permite tratar apenas a zona com doença clinicamente signifi-
cativa, preservando o resto da glân-
dula, minimizando o aparecimento 
de efeitos secundários associados 
aos tratamentos radicais, como in-
continência e impotência».
As vantagens são evidentes num 
procedimento irreversível e minima-
mente invasivo, efetuado em bloco 
operatório, com anestesia geral e o apoio de imagens ecográficas e 
de ressonância magnética sobrepostas, que permitem um diagnós-
tico mais preciso. É precisamente a partir da identificação exata das 
lesões que, com segurança, se colocam dois ou mais elétrodos Na-
noKnife à volta da área afetada, criando-se assim um campo elétrico. 
A rápida e curta série de impulsos de alta intensidade permitem a 
morte das células cancerígenas. A técnica diferencia-se da crioabla-
ção ou do HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) por não expor os 
tecidos, nem a altas, nem a baixas temperaturas, o que diminui em 
grande medida a inflamação pós-tratamento. Na prática, a nova técni-
ca realizada no Hospital Santa Maria assume uma vantagem-primeira 
ao induzir apenas a morte celular, através da abertura de orifícios na 
membrana das células, mantendo os constituintes da matriz extra-
celular e viabilizando uma recuperação do tecido dito normal, com 
índices baixos de surgimento de cicatriz.
O impacto tem sido positivo junto de pacientes com cancro da prós-
tata, ao oferecer melhores condições de vida pós-tratamento, uma 
vez que as proteínas tumorais intactas ficam sob influência do sis-
tema imune, aumentando as defesas do organismo no combate  
à patologia.

«O facto de ser um tratamento focal […] 
permite tratar apenas a zona com doença 
clinicamente significativa.»

Bloco operatório do Hospital Santa 
Maria do Porto.
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Hiperplasia benigna da próstata

EMBOLIZAÇÃO É MENOS INVASIVA

T
iago Bilhim, Radiologista de Intervenção do Hospital de Saint Louis, em Lisboa, assumiu a 
equipa médica que nos últimos 10 anos embolizou mais de 1500 doentes com hiperplasia be-
nigna da próstata. Esta técnica inovadora, desenvolvida pelo malogrado médico João Martins 
Pisco, revela-se menos invasiva e com elevados índices de sucesso.
Esta é uma das doenças benignas mais comuns no sexo masculino – afeta mais de 50% dos 
homens a partir dos 60 anos – e que se caracteriza por um aumento do volume da próstata. 

A dilatação interfere no normal fluxo urinário. Dor, incontinência, infeções da bexiga são os principais sin-
tomas que podem tornar a vida de um paciente bastante sofrível. Para além dos medicamentos, a cirurgia 
convencional ainda é a opção mais comum para debelar o problema. No entanto, o pós-operatório e os 
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efeitos secundários podem ser 
madrastos para os pacientes. É a 
este nível que a embolização na 
hiperplasia benigna da próstata 
se revela extremamente anima-
dora para quem se submete a 
esta intervenção. Atualmente, o 
procedimento é assumido pelo 
Prof. Dr. Tiago Bilhim, médico 
que fazia parte da equipa lidera-
da pelo Prof. Dr. João Pisco e que 
o sucedeu, este ano, após o seu 
falecimento.
O procedimento revela-se sim-
ples, como descreve Tiago Bi-
lhim: «Consiste num tratamento 
elegante em que bloqueamos o 
aporte de sangue à próstata. Com 
anestesia local, introduzimos um 
cateter através da artéria (radial 
ou femoral) até à próstata. A 

embolização realiza-se com mi-
croesferas calibradas. Finaliza-se 
o processo com a remoção do ca-
teter e a compressão». O médico 
assume que a «recuperação é 
excelente, sem dor», sendo pos-
sível efetuar atividades básicas, 
como beber e comer de imediato.
A técnica, indolor, tem um curto 
internamento, de apenas algu-
mas horas, e melhoria rápida. 
A função sexual não é afetada e 
os doentes podem parar a tera-
pêutica que tomavam, em muitos 
casos, há anos. «Estes benefícios 
têm atraído muitos pacientes 
nacionais e estrangeiros, que vi-
sitam o nosso hospital proposi-
tadamente para serem interven-
cionados pelos nossos médicos 
especialistas», esclarece a Maria 

A técnica, indolor, tem um 
curto internamento, de 
apenas algumas horas, e 
melhoria rápida.

Equipa multidisciplinar do Hospital 
Saint Louis.

Clara Pinto, diretora-geral do 
Hospital Saint Louis.
Este é o único procedimento para 
a Hiperplasia Benigna da Próstata 
que conserva a fertilidade e que 
tem obtido também uma exce-
lente taxa de sucesso no trata-
mento de fibromiomas ou mio-
mas uterinos, em mulheres que 
não conseguem engravidar. O 

reconhecimento internacional da 
técnica inovadora tem permitido 
que esta seja realizada noutros 
pontos do globo, graças aos vá-
rios cursos, já ministrados pelo 
Hospital Saint Louis, a equipas 
médicas estrangeiras. 
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Neuroestimulação medular central | Hospital da Luz Lisboa

UM ELÉTRODO PARA UMA VIDA SEM DOR

F
alar de dores na co-
luna vulgarizou-se 
em qualquer con-
sulta médica, prin-
cipalmente na zona 
lombar. Menos co-

mum é ter como resposta a este 
flagelo mundial um elétrodo na 
medula para bloquear os sinais 
de dor para o cérebro, uma solu-
ção disponibilizada pela Unidade 
de Tratamento de Dor do Hospi-
tal da Luz. 
O procedimento consiste na co-

locação de elétrodos na zona 
epidural torácica ou cervical, 
proporcionando um regresso ao 
dia-dia sem limitações, com a di-
minuição rápida das queixas álgi-
cas e da toma de medicamentos, 
bem como a retoma mais célere 
à atividade profissional. Designa-
do por neuroestimulação medu-
lar central, tem-se revelado uma 
resposta eficaz para as mais 
diversas situações, tais como a 
dor lombar, sem melhoria, dor 
radicular ou “dor ciática”, ambos 

após cirurgia, ou a dor secundá-
ria a várias intervenções à colu-
na, entre outros.
Os elétrodos são colocados após 
anestesia local e sedação, para 
maior conforto do paciente. No 
entanto, o procedimento envolve 
fase de testes – duas semanas 
– para se saber se há de facto 
um alívio da dor que justifique o 
implante subcutâneo de estimu-
lador (bateria) definitivo. «Uma 
melhoria de pelo menos 50% 
da dor, considera-se que está a 

INOV
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A neuroestimulação 
medular central tem-se 
revelado uma resposta 
eficaz na dor lombar, sem 
melhoria, dor radicular ou 
dor ciática.

A lombalgia é a dor mais comum 
em Portugal. Quando crónica, afeta 
bastante a qualidade de vida das 
pessoas.

responder adequadamente à te-
rapêutica», esclarece a neuroci-
rurgiã do Hospital da Luz, Carla 
Reizinho.
O paciente que vive com este 
dispositivo implantado interna-
mente consegue monitorizar e 
adequar o seu estado, desde a 
sua carga até ao seu grau de in-
tensidade – medido em impulsos 
elétricos. O aparelho é ajustado 
automaticamente, consoante a 
posição detetada do utilizador 
– de pé, sentado ou deitado. Há 
ainda o registo diário das car-

gas utilizadas em determinadas 
situações, que são enviadas ao 
médico para reajustamento.
É nas situações mais graves, 
como a lombalgia com dor ciá-
tica associada, após intervenção 
cirúrgica, que este dispositivo as-
sume particular relevância. Nes-
te caso, não havendo uma res-
posta eficaz com tratamentos 
convencionais – medicamento-
sos ou outros, como a fisiotera-
pia – os especialistas do Hospital 
da Luz optam pela introdução 
deste estimulador. 
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NOTÍCIAS

A 
necessidade de 
redução do sal 
na alimentação 
tem cada vez 
mais evidências 
científicas. O es-

tudo “ReEducar – Reeducação 
para uma alimentação saudá-
vel”, apresentado em outubro, 
no âmbito do Programa Menos 
Sal Portugal, demonstrou preci-
samente o impacto da ingestão 
desta substância na vida dos por-
tugueses.  
As conclusões são reveladoras 
de melhorias significativas em di-
ferentes parâmetros, nomeada-
mente que a diminuição do sal e o 
aumento da ingestão de potássio, 
a par da mudança dos padrões 
alimentares, estão diretamente 
associados a uma significativa 

redução da pressão arterial e a 
potenciais benefícios cardiovas-
culares. O estudo concluiu ainda 
que a redução de sal no plano 
alimentar diário, em média, per-
mitiu que os participantes baixas-
sem a pressão arterial (SBP) em 
2,1 mm Hg. O grupo de indivíduos 
com maior consumo de sal ou 
com pressão arterial mais ele-
vada foi submetido a uma dieta 
com uma redução do consumo 
diário de sal em 0,6gr e uma im-
portante diminuição da pressão 
arterial de 9 mm Hg.
As conclusões são de facto re-
levantes, uma vez que os cinco 
maiores estudos observacionais 
mundiais indicam que ligeiras 
mudanças no índice SBP tornam 
menos prováveis os riscos de de-
senvolvimento de doenças car-

SAL DA VIDA 
Estudo CUF | Pingo Doce 

diovasculares, nomeadamente, 
10% na mortalidade por enfarte, 
9% na mortalidade por doenças 
coronárias e 7% noutras causas 
de mortalidade. Com a redução 
de sal, a saúde melhora para a 
população em geral, mas tam-
bém para os doentes que evitam 
iniciar medicação anti hipertenso-
ra ou mesmo fazer o seu reforço.
O estudo ReEducar foi liderado 
pelos Hospitais CUF, mediante 
consultas médicas e respetiva 
avaliação e análise de resulta-
dos, e pela cadeia de supermer-
cados Pingo Doce, com o acon-
selhamento durante a compra 
de alimentos, contando com a 
participação de 311 voluntários, 
acompanhados de perto durante 
12 semanas. 
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Q
uem se dirigir à urgência do Hos-
pital de Cascais poderá realizar 
rastreios ao VIH e à hepatite C, se 
o sistema de triagem referenciar 
o cidadão como elegível. A colhei-
ta de sangue é o pretexto para  

                            sugerir estes testes e constitui a gé-
nese do projeto FOCUS, uma iniciativa pioneira em 
Portugal, lançada a 12 de setembro.
«Para se ser elegível para o FOCUS é preciso ter 
entre e 18 e 65 anos (menos um dia), não ter feito 
os testes no último ano e recorrer ao Serviço de 
Urgência, indo ao encontro da estratégia nacional 
espelhada na norma da Direção-Geral da Saúde 
(DGS)». Os esclarecimentos são de Eduarda Reis, 
diretora clínica do Hospital de Cascais, unidade de 
saúde gerida em regime de parceria público-privada 
pela Lusíadas Saúde. 
O centro hospitalar é um dos mais tecnológicos da 
Europa, ostentando o nível 7, atribuído pelo HIMSS, 
a maior organização mundial na área das tecnolo-
gias de informação da saúde. Esta proximidade com 

FOCUS NO VIH
E NA HEPATITE C

o que de mais avançado se realiza no velho conti-
nente explica em boa parte que, em pouco mais de 
dois meses de existência, o FOCUS já tenha efetua-
do o rastreio de mais de 5000 pessoas. 
Dulce Gonçalves, diretora de enfermagem, explica 
que o processo é simples: «Assim que alguém dá 
entrada na urgência, por análise automática dos 
critérios de elegibilidade definidos, o sistema iden-
tifica se aquela pessoa é ou não uma candidata ao 
projeto FOCUS, emitindo desde logo alertas no sis-
tema de colheitas de modo a garantir que a equipa 
de enfermagem é alertada para tal». A profissional 
de saúde ressalva ainda que o rastreio só se realiza 

com a concordância do paciente, após interpelação 
do enfermeiro responsável pela colheita.
Quando o diagnóstico é positivo, há uma interven-
ção imediata do hospital, no sentido de encaminhar 
o doente para uma equipa especializada. «O obje-
tivo é fazer com que 90% das pessoas que vivem 
com VIH saibam que têm o vírus, 90% das que 
estão diagnosticadas recebam tratamento e 90% 
das que estão em tratamento tenham carga viral 
indetetável», concretiza Eduarda Reis. O programa 
FOCUS insere-se na iniciativa Fast-Track Cities, da 
qual faz parte Cascais, que se tornou assim numa 
das primeiras cidades portuguesas na linha da fren-
te para erradicar o VIH/SIDA em 2020 e da hepatite 
C até 2030.

«Assim que alguém dá entrada na 
urgência (…), o sistema identifica 
se aquela pessoa é ou não uma 
candidata ao projeto FOCUS».
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com o sistema de ablação robótica por navegação magnética Ste-
reotaxis. A unidade de saúde onde a intervenção ocorreu foi a ideal 
para garantir o seu sucesso. Trata-se do Centro do Ritmo Cardíaco do 
Hospital da Luz Lisboa, único em Portugal, e um dos cinco maiores 
na Europa a tratar por ablação robótica a fibrilhação auricular – a ar-
ritmia que mais ocorre, a nível mundial – com mais de 1.500 ablações 
efetuadas, com recurso a esta tecnologia. 
O tratamento foi preparado com todo o rigor que a situação exigia, até 
mesmo na escolha do paciente, uma doente com arritmia auricular 
grave. A anteceder a ablação, a paciente foi submetida a uma resso-
nância magnética cardíaca, viabilizando a visualização das estruturas 
das aurículas 
e, nestas, a 
identif icação 
das zonas pa-
tológicas. O 
equipamento 
de estereotaxia integrou as imagens prévias da ressonância magné-
tica, durante o tratamento endocárdico, para que a terapêutica fosse 
realizada com precisão máxima. 
Pedro Adragão, responsável pela equipa clínica, demonstrou enor-
me satisfação com o procedimento: «É um avanço muito importante. 
O objetivo, para futuro, é sermos cada vez menos invasivos nestes 
tratamentos do coração. Estas imagens tiradas antes da intervenção 
permitem-nos saber de antemão quais são os alvos terapêuticos – e, 
ao conhecê-los, podemos atuar diretamente nesses locais, de forma 
menos invasiva».
A fibrilhacão auricular aumenta de frequência ao longo da vida, prin-
cipalmente nas faixas etárias compreendidas entre 65 e 80 anos. É 
a arritmia que mais ocorre a nível mundial e atinge perto de 1% dos 
indivíduos com menos de 55 anos. Está na génese de 15% dos AVC 
isquémicos e, como tal, deve ser controlada de forma a evitar esses 
episódios.

NOTÍCIAS

A 
medicina de pre- 
cisão tem o po-
tencial de revo-
lucionar os cui-
dados de saúde. 
Assim acontece 

com primeira intervenção de 
uma arritmia auricular comple-
xa com recurso a estereotaxia e 
ressonância magnética, realizada 
no dia 17 de outubro, no Hospital 
da Luz Lisboa. A equipa do médi-
co Pedro Adragão, coordenador 
do Centro do Ritmo Cardíaco da-
quela unidade privada de saúde, 
revelou-se entusiasmada com os 
resultados obtidos. 
O pioneirismo deste procedimen-
to reside essencialmente na ca-
pacidade de integrar imagens de 
ressonância magnética cardíaca, 

MEDICINA DE PRECISÃO

Hospital da Luz Lisboa inova a tratar 
arritmias

Dr. Pedro Adragão

«O objetivo […] é sermos cada vez 
menos invasivos nestes tratamentos 
do coração».
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CONSULTÓRIO

DESVIO DO SEPTO NASAL: 
UMA DAS CAUSAS DA 
OBSTRUÇÃO NASAL

Dr.ª ANA CASTRO E SOUSA
Otorrinolaringologista no Trofa Saúde Hospital em São João da Madeira

O 
septo nasal é uma estrutura localizada no nariz, sendo 
responsável pela separação entre ambas as fossas 
nasais. No que diz respeito à sua anatomia, o septo 
é composto por uma porção óssea e por uma porção 
cartilagínea, sendo ambas recobertas por mucosa. 
Relativamente à sua localização, em condições nor-

mais, o septo nasal deve estar devidamente centrado no nariz. Quando 
o septo está desviado da linha média fala-se do desvio do septo nasal, 
também conhecido como septo nasal sinuoso ou tortuoso.
As duas principais causas para o desvio do septo são: traumáticas ou 
constitucionais.
O principal sintoma é a obstrução e congestão nasal, sendo que a difi-
culdade em respirar pelo nariz pode afetar a qualidade do sono e facili-
tar a roncopatia. Associadas ao desvio do septo frequentemente estão 
presentes: a rinite crónica, que consiste na inflamação da mucosa na-
sal e cornetos inferiores (estruturas localizadas de cada lado do septo 
nasal); e/ou a sinusite crónica que se caracteriza pela inflamação da 
mucosa que recobre os seios perinasais, e que provoca, para além da 
obstrução nasal, corrimento nasal, cefaleias difusas, tipo “peso na ca-
beça” ou pressão facial e redução/ausência de cheiro.
Como o septo nasal funciona como um “pilar” central da pirâmide na-
sal, desvios do septo podem ser a principal causa de um “nariz torto” 
ou desviado. No entanto, uma grande parte dos desvios do septo não 
se traduz em nenhuma alteração estética tendo apenas consequências 
funcionais.
O diagnóstico do desvio de septo é feito na consulta com o médico 
otorrinolaringologista.
A única forma de tratar definitivamente o desvio do septo nasal é 
através de cirurgia de correção do septo, a septoplastia. O objetivo 
desta cirurgia é corrigir o desvio existente e desta forma aumentar a 

permeabilidade das fossas nasais 
e consequentemente melhorar a 
qualidade de vida dos pacientes. 
A cirurgia possui indicação nos 
casos em que o desvio confere 
queixas funcionais ou estéticas.
A septoplastia é realizada através 
das fossas nasais, não sendo visí-
vel nenhuma cicatriz na pele.
A septoplastia pode ser realizada 
simultaneamente com a rinoplas-
tia que permite corrigir defeitos 
externos do nariz (nariz torto ou 
desviado, nariz grande).
Associado à septoplastia funcio-
nal existe, geralmente, a cirurgia 
de redução dos cornetos inferio-
res para tratamento da rinite, de-
nominada turbinectomia ou turbi-
noplastia; e também pode haver 
necessidade de tratamento cirúr-
gico da sinusite crónica recorren-
te ou sinusopatia com polipose 
nasal, procedimento denominado 
de CENS – Cirurgia Endoscópica 
Nasossinusal.
O pós-operatório da septoplas-
tia é por norma bem tolerado, 
apesar de poder existir algum 
desconforto nos primeiros dias, 
causado por secreções nasais e 
inflamação. Os doentes referem, 
muitas vezes, relatos de conheci-
dos que sofreram imenso no pós-
-operatório da septoplastia.
Esse facto está, na maioria dos 
casos, relacionado com o uso de 
tamponamentos não absorvíveis, 
que são a exceção e não a regra.
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ANDRÉ LUZ
Cardiologista do Hospital Lusíadas Porto

U
ma dor na zona do tórax 
assusta, mas as causas 
podem ser variadas e 
não relacionadas com 
problemas cardíacos. 

A dor no peito define-se como uma 
dor, ou um desconforto, localizado na 
região do tórax, que é a região anató-
mica compreendida entre o pescoço 
e a região abdominal. Sentir dor no 
peito é sinónimo de problema cardía-
co? «Não», afirma categoricamente 
André Luz, cardiologista do Hospital 
Lusíadas Porto. «A dor no peito é um 
sintoma muito vago», que tanto pode 
ser uma dor psicogénica (associada 
a estados de ansiedade), como uma 
dor musculoesquelética ou uma dor 
que tenha por base um distúrbio mais 
grave, «cardíaco ou não», esclarece.
A dor no peito que se acompanha dos 
movimentos respiratórios, também 
conhecida como «dor pleurítica», 
está normalmente associada a doen-
ças que não envolvem o coração, 
como por exemplo a pneumonia ou 
o pneumotórax. «Esta última é uma 
condição em que, por diversas cau-
sas, uma bolha de ar fica aprisiona-
da no espaço pleural que é como um 
saco que envolve o pulmão, e pode 
originar uma dor lancinante súbita», 
explica o cardiologista. «A exceção é 
a dor do pericárdio, uma espécie de 
“saco” que envolve o coração e que, 
se estiver inflamado, se manifesta 
como uma dor atrás do esterno que 
pode agravar com os movimentos 
respiratórios e geralmente alivia 
quando o indivíduo flete o tronco 
para a frente», acrescenta. André 

mados sintomas atípicos variam de 
indivíduo para indivíduo, «qualquer 
dor torácica relativamente intensa 
e acompanhada de outros sintomas 
(como falta de ar ou suores) deve ser 
observada o mais rápido possível», 
afirma o cardiologista.  A dor “visce-
ral” localizada no meio do peito deve 
ser imediatamente alvo de observa-
ção médica. O mesmo para «a dor no 
peito forte, súbita, por vezes (mas 
nem sempre) a irradiar para o pesco-
ço ou para o dorso e para os braços 
acompanhada de mal-estar generali-

zado»: deve encaminhar-se de ime-
diato para um serviço de urgência, 
se possível com o INEM. «O objetivo 
é não deixar passar um enfarte agu-
do do miocárdio, uma rutura da aorta 
ou uma embolia pulmonar, que são 
emergências médicas», alerta André 
Luz. Há casos de dor torácica asso-
ciados a infeção respiratória (com 
tosse ou febre), por exemplo, que 
devem ser observados de imediato. 
Contudo, «casos de dor torácica de 
instalação não tão aguda, como por 
exemplo dor no peito apenas quando 
se faz esforços, pode ser um sinal 
de angina de peito». Este tipo de dor 
pode ser observado por um cardiolo-
gista em consulta e não em urgência, 
aconselha o especialista.

CONSULTÓRIO

DOR NO 
PEITO:
O QUE É 
E COMO 
ATUAR

«qualquer dor torácica 
relativamente intensa e 
acompanhada de outros 
sintomas (…) deve ser observada 
o mais rápido possível»

Luz esclarece ainda que a dor torá-
cica «pode ser desde uma manifes-
tação de patologia musculoesquelé-
tica, ou até ser causada por doenças 
do trato digestivo». Há ainda 
uma série de condições graves 
que envolvem não apenas o co-
ração (como o enfarte agudo 
do miocárdio), mas também a 
artéria aórtica ou a circulação 
pulmonar. «É o caso dos cha-
mados “síndromes aórticos 
agudos” ou a embolia pulmo-
nar». As manifestações clínicas 
são habitualmente distintas daquelas 
menos graves, mas, por vezes, o seu 
diagnóstico pode não ser tão eviden-
te. «É aqui que entra o treino médico 
coadjuvado pelos exames comple-
mentares diagnósticos», acrescenta 
o especialista.
Uma dor torácica de caráter “visce-
ral”, ou seja, de intensidade forte, e 
localizada bem no meio do peito, a 
que os médicos chamam de “retros-
ternal”, deve ser alvo de especial 
atenção, descreve André Luz. «A dor 
forte, súbita, que é acompanhada 
de mal-estar geral, como náuseas, 
vómitos, suores, falta de ar ou des-
maio, deve ser alvo de observação 
médica imediata».
Por segurança, e porque os cha-
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Rita Ribeiro
«Todos estamos ao 

serviço uns dos outros. 
Mas há outros que 
estão mais. Estou 

muito grata à vida e a 
estes médicos».
Holofote | 09/10/2019

Sara Sampaio
«Continuarei a falar 

abertamente porque 
sei o quanto ajuda as 

pessoas que sofrem do 
mesmo. (…) Sofrer de 
ansiedade, depressão, 

bipolarismo não é 
nem deveria ser razão 

de vergonha nem 
polémica».

Delas.pt | 15/05/2019

Marcelo Rebelo de Sousa
«Eu não tenho a mania 
das doenças, eu gosto 

de saber o que se 
passa, informar-me. 

Tenho obrigação como 
Presidente da República 

de cuidar da minha 
saúde».

Alta Definição, SIC | 12/10/2019

DITOS

Iker Casillas
«Não sei o que será o futuro, 
mas o mais importante é 
estar aqui».
TSF | 06/05/2019

Salvador Sobral,
a propósito do aniversário do seu 
transplante de coração.

«Agradeço a quem mo deu, 
a quem mo pôs e a quem mo 
cuidou… no pré e no pós… 
a todos os enfermeiros, os 
auxiliares, médicos».
Hiper FM | 10/12/2018 

Catarina Furtado
«Abraçar a causa da saúde 
mental é um passo muito 
importante». Caras | 26/10/2019

Cristiano Ronaldo
«Além do futebol, sou 
apaixonado por saúde, 
tecnologia e investigação».
Selfie | 04/09/2019
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INTELIGÊNCIA 
ARTIFICIAL

E CIÊNCIA
DE DADOS
NA SAÚDE

O Hospital da Luz Learning Health
abre as portas do conhecimento a uma das áreas 

com mais empregabilidade num futuro próximo – a Data 
Science. O curso pretende, neste âmbito, fornecer conceitos 

básicos e fundamentais sobre Inteligência Artificial e Ciência de 
Dados – como o data analytics – a quem não tem 

formação específica. 

AGENDA

SESSÕES 
ALIMENTAÇÃO 
E CANCRO
14|12|2019 | Viseu

4.º CONGRESSO 
INTERNACIONAL
DA CRIANÇA
E DO 
ADOLESCENTE
- ICCA 2020
Ao integrar diferentes especialidades/
áreas, como a Medicina, Psicologia, 
Educação, Desporto, Nutrição, Sociologia 
e Direito, o congresso pretende 
«promover o diálogo aberto sobre as 
questões da Infância e Adolescência, 
através do cruzamento de perspetivas 
multidisciplinares e experiências 
diversificadas sobre o tema». 

23 a 25 | 01 | 2020 | Lisboa

Ministrado pela Nutricionista Ana Isabel Ferreira, 
a sessão “Desafios na alimentação do doente 
oncológico”, a decorrer no Auditório do Hospital 
CUF Viseu (10h30-12h30), pretende alertar para as 
mudanças que existem a nível alimentar para o doente 
oncológico, com enfoque nas questões relacionadas 
com a gestão de um peso saudável e a preservação do 
estado nutricional. 

28|12|2019 | Viseu
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Presentes em todas as regiões do país, 
os 115 hospitais privados portugueses 
promovem as melhores experiências em 
saúde. Privilegiam cuidados personali-
zados e a decisão informada. Estimulam 
o uso de tecnologia diferenciada. Defen-
dem políticas que beneficiam a saúde de 
várias gerações. Favorecem os cuidados 
de saúde com base em valor. Defendem 
a pluralidade de prestação, a cobertu-
ra universal e a liberdade de escolha, a 
preços acessíveis. Os hospitais privados 
portugueses são hoje parceiros de refe-
rência na saúde dos portugueses.

Associação Portuguesa de Hospitalização Privada
Av. Luís Bívar, 36 – 1° Esq. 1050-145 Lisboa

Tel.: 213 538 415 | geral@aphp-pt.org
www.aphp-pt.org 
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