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Obituário

1ª ENDARTERIECTOMIA CAROTIDEA FEITA EM PORTUGAL
Estavamos no ano de 1969. Eu, sendo médico do Internato Complementar de Cirurgia e pertencendo ao Serviço de Cirurgia dos Hospitais
Civis de Lisboa, neste caso localizado no (Ex.) Hospital do desterro (actualmente encerrado), cujo Chefe de Serviço era o Dr. Mendes Fagundes, eu estava, nesse dia, como médico de urgência do dito Serviço.
Surgiu, nessa tarde, um doente enviado de urgê ncia do Serviço de
Neurologia dos mesmos Hospitais Civis, pelo seu Diretor, o Dr. Cunha
e Sá, amigo do nosso Director o Dr. Mendes Fagundes e a quem já
tinha comunicado que iria enviar o tal doente acima referido.
Era um doente do sexo masculino, na casa dos 30 anos que sofrera,
há poucas horas, de um A.V.C. Com perda da fala (afásico) e hemiplégico do lado direito mas sem
perda do conhecimento. Contactei de imediato o Dr. Mendes Fagundes que veio observá-lo juntamente com o nosso Anestesista Dr. Espinheira.
Farei agora um parêntese, para informar que em Portugal, nesse tempo, ainda não havia a Especialidade de Cirurgia Vascular, mas que o nosso Serviço de Cirurgia Geral, fora sempre muito
interessado e dedicado a operar doentes com patologia vascular, herança essa deixada pelo anterior
Director de Cirurgia, o professor da Propedêutica Cirúrgica, Prof. Dr. Celestino da Costa, que a passou ao Dr. Fagundes. Como tal o Dr. Cunha e Sá, sabendo disso e já tendo discutido (pelo telefone)
a possibilidade de se poder tentar resolver cirurgicamente um caso como este, que fora já experimentado, com êxito, na Inglaterra, teria combinado enviar o dito doente para o nosso Serviço! Seria
a primeira vez, em Portugal que se faria tal operação!! Seguindo as pisadas do Prof. Cid dos Santos,
que fez a 1ª Endartériectomia mundial, mas numa artéria ocluida femoral.
Preparou-se a sala operatória o mais rapidamente possível e, como não havia mais nenhum cirurgião para ajudar na dita operação, ficou a Equipe Cirúrgica assim constituída: Cirurgião Chefe o Dr.
Mendes Fagundes, cirurgião 1º Ajudante o dito Neurologista Dr. Cunha e Sá e, como cirurgião 2º
Ajudante: “Eu”!
O Dr. Mendes Fagundes, fez uma anestesia local injectando o liquido anestésico na zona esquerda
sub maxilar do pescoço do doente, com a sobrevisão geral do Dr. Espinheira, anestesista, seguiu-se
a exposição das artérias Carótida Comum, Interna e Externa. Isolamento da Carótida Interna, sua
bi-clampagem e incisão, isolamento do respectivo trombo, sua endartériectomia, lavagem e encerramento! Depois foi só cozer a pele e por o respectivo penso!!
No dia seguinte fui ver o doente e, qual não foi o meu espanto que ele olhou para mim, sorriu-se
e FALOU!!
Depois, estendeu-me a sua mão direita (a que estava paralisada antes da operação) e depositou-me
na minha mão uma moeda de dois escudos e cinquenta centavos, dizendo: OBRIGADO SR. DR.,
SEI QUE TAMBÉM AJUDOU NA MINHA OPERAÇÃO! ISTO É PARA O SR. DR. BEBER UMA
CERVEJA À MINHA SAÚDE!!
Foi a 1ª vez que eu recebi uma gorjeta!
Luiz Miguel Nogueira Rosa Dias
“Cirurgião Vascular e Angiologista” dos HCL
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Nutrição

A NUTRIÇÃO COMO PRIORIDADE NOS CUIDADOS AO DOENTE
O que se faz no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC) para melhorar
a condição nutricional dos doentes? Pela voz do coordenador da Comissão Coordenadora de
Nutrição Clínica, António Sousa Guerreiro, fica-se a saber que a nutrição clínica, apesar de
estar nos seus primeiros passos, já tem história e procura ganhar cultura institucional. Uma
equipa multidisciplinar garante a identificação dos doentes em risco nutricional, a sua avaliação e prescrição terapêutica. O CHULC foi escolhido para estudo-piloto.
A intervenção no âmbito nutricional pode ser importante para a otimização dos cuidados de
saúde?
Sem dúvida, a intervenção nutricional é transversal a
todas as alterações do estado nutricional nos mais diferentes cenários clínicos.
Deve ser otimizada para estados de carência, como
a desnutrição, ou para os casos de excesso, como a
obesidade. A prevenção e tratamento da desnutrição
oferece, por exemplo, uma oportunidade magnífica
para otimizar a qualidade global dos cuidados aos
doentes, para melhorar os resultados clínicos e, simultaneamente, reduzir custos.
Qual a importância da desnutrição na prática
clínica?
Essa entidade define-se por uma perturbação do estado nutricional, aguda, subaguda ou crónica, que pode
apresentar diversos graus de gravidade, com ou sem
atividade inflamatória, com repercussão funcional e na
composição corporal. Múltiplos estudos demonstram
o impacto negativo da desnutrição, nas complicações
clínicas, nomeadamente no defeito de cicatrização de
feridas e aumento de infeções pós-operatórias, na duração do internamento, nas readmissões, na mortalidade e
nos custos. Uma revisão recente da literatura científica, publicada numa revista de referência da área da
nutrição clínica, a Nutrición Hospitalaria, concluiu que a desnutrição relacionada com a doença aumenta
os custos económicos, os quais poderiam ser minimizados de diversas formas, nomeadamente através de
um diagnóstico precoce e consequente tratamento adequado com suplementos nutricionais orais, constituindo estes últimos uma das vertentes da terapêutica médica nutricional.
DESNUTRIÇÃO CONTINUA SUBDIAGNOSTICADA
Qual a prevalência da desnutrição hospitalar?
A desnutrição é frequente nos doentes hospitalizados. Desde há mais de 40 anos que são descritas taxas
de prevalência elevadas, estimando-se que afete atualmente 20 a 50% dos doentes hospitalizados. A taxa
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de desnutrição pode variar, por exemplo, de acordo com os critérios utilizados para a sua definição, bem
como com a população de doentes analisada. Assim, a percentagem de doentes internados desnutridos é heterogénea, sendo, por exemplo, mais elevada nas áreas da medicina interna, em especialidades oncológicas
ou ainda cirúrgicas. Num estudo recente multicêntrico efetuado em 24 hospitais portugueses, numa população de doentes internados em enfermarias de medicina interna, a prevalência de desnutrição foi de 72,4%.
Se excluirmos estudos de investigação clínica, na prática clínica diária, a percentagem registada de desnutrição é, no entanto, muito inferior. A título de exemplo, num estudo retrospetivo recentemente publicado e
que envolveu 105 centros médicos académicos (cerca de seis milhões de hospitalizações durante dois anos)
verificou-se a existência de um diagnóstico de desnutrição/desnutrição grave, respetivamente, em 5 e 0,9%
dos internamentos. Em conclusão, é possível afirmar que a desnutrição continua subdiagnosticada e, consequentemente, não tratada. Esta falta de reconhecimento já foi citada na década de 70 do século passado
por Charles Butterworth num artigo de leitura obrigatória intitulado “The Skeleton in the Hospital Closet”
e, mais tarde, num estudo publicado em 1994, onde não só a identificação de doentes em risco era elevada
como desses apenas 18% eram triados para suporte nutricional específico.
Que fatores contribuem para a desnutrição nos doentes internados em hospitais de cuidados
agudos?
Os fatores podem ser divididos em dois grupos: os de ordem pessoal ou relacionados com o doente,
como, por exemplo, a idade, aspetos sociais, apatia ou depressão, doença ou doenças de base, alterações
sensoriais (paladar, olfato) e terapêutica medicamentosa; os de ordem organizacional ou relacionados
com a estrutura hospitalar, como, por exemplo, a ausência de rastreio e avaliação nutricionais, ausência
de registo de peso e altura, ausência de registo de suporte alimentar ou nutricional do doente, desconhecimento da importância da nutrição, falta de pessoal de saúde com formação adequada neste contexto…
E quais os princípios que orientam melhores cuidados nutricionais?
De entre outros, a criação de uma cultura institucional em que os diversos stakeholders valorizem a
nutrição, a redefinição do papel dos cuidados nutricionais de modo a que sejam devidamente incluídos na
prática clínica diária e a implementação das diferentes etapas do processo de cuidado nutricional.
Relativamente a este último, e de acordo com as boas práticas em saúde e as linhas de orientação nacionais e internacionais, o processo de cuidado nutricional ao doente internado deverá ser composto por
seis etapas, que devem ser cumpridas de forma sequencial e em tempo útil, de forma a otimizar o estado
nutricional do doente: (1) a identificação do risco nutricional; (2) a avaliação do estado nutricional; (3) a
determinação do diagnóstico nutricional; (4) o estabelecimento da terapia nutricional; (5) a monitorização
e avaliação da terapêutica institucional instituída; (6) a elaboração do documento de alta nutricional.
CHULC SELECIONADO
Julgamos saber que, no contexto europeu, foram tomadas medidas para o combate à desnutrição hospitalar.
Em 2003, o Conselho da Europa emitiu uma resolução - Resolution ResAP (2003) - que obrigava vários estados-membros, entre os quais Portugal, a tomar diversas medidas em hospitais, no âmbito alimentar
ou nutricional, nomeadamente no combate à desnutrição, salientando a importância da implementação da
primeira etapa do processo de cuidados nutricionais: a identificação dos doentes em risco nutricional. Na
verdade, esta etapa é crucial pois daqui advém toda a intervenção nutricional subsequente. No entanto,
a referida resolução não foi até agora implementada na grande maioria dos estados-membros, nomeadamente Portugal, o que explica a razão pela qual se continua a verificar elevada prevalência de desnutrição
nas instituições hospitalares europeias.
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É de salientar que em Portugal, de acordo com o Despacho 6634/2018, se pretende que no ano corrente,
por via de uma equipa multidisciplinar, se inicie a identificação do risco nutricional de todos os doentes internados em instituições hospitalares do SNS, bem como o desenvolvimento das restantes fases do processo
de cuidado nutricional. Prevê-se que, muito em breve, ocorra um estudopiloto de identificação de risco nutricional, tendo sido selecionadas para o efeito duas unidades hospitalares, uma das quais é o CHULC.
Qual a situação no CHULC no âmbito da nutrição clínica?
O CHULC é uma referência na história da nutrição clínica em Portugal, uma vez que foi no Hospital
Real de Todos os Santos que ficou documentada a primeira referência aos profissionais de nutrição no País,
sendo por isso crucial manter o legado histórico. Em estreita articulação com o Conselho de Administração
(o cessante e o atual), em particular com os diretores, clínico e de enfermagem, bem como com a Coordenadora da Unidade de Nutrição e Dietética, foi possível criar uma estrutura organizacional que tem como base
a Comissão Coordenadora de Nutrição Clínica do CHULC, criada em junho de 2018.
UMA VERTENTE NUCLEAR
Que outros aspetos da nutrição clínica gostaria de sublinhar?
A continuidade de cuidados, em primeiro lugar. A nível hospitalar, para assegurar a continuidade dos
cuidados prestados, as diferentes etapas do processo de cuidado nutricional deverão ser obrigatoriamente registadas no processo clínico do doente. É imprescindível garantir que a prestação de cuidados
nutricionais se mantém após a alta clínica, especialmente se existir a necessidade de terapêutica médica
nutricional. Neste caso, a intervenção por parte da equipa multidisciplinar deverá traduzir-se, também, na
capacitação do doente e seus cuidadores.
Em segundo lugar, chamaria a atenção para a comparticipação dos produtos que constituem a terapêutica médica nutricional, entre os quais os suplementos nutricionais orais e as fórmulas entéricas. É imprescindível que esta medida ocorra no curto prazo. Caso contrário, só um número diminuto de doentes
poderá usufruir dos benefícios, verificando-se, portanto, rutura da continuidade dos cuidados.
Neste contexto, é fundamental a existência de uma estrutura organizacional hospitalar que, através
das comissões de nutrição clínica, constitua o garante da indicação para instituição de terapêutica médica
nutricional no ambulatório.
Em terceiro lugar, a codificação da desnutrição e financiamento hospitalar. A nível nacional, alguns
estudos locais permitiram obter dados pioneiros, como o que foi realizado pela Faculdade de Ciências de
Nutrição e Alimentação da Universidade do Porto e que demonstrou que a codificação da desnutrição,
utilizando a legislação portuguesa, tem impacto financeiro positivo, reforçando todo o trabalho nas duas
primeiras etapas (rastreio e avaliação nutricional) do processo de cuidado nutricional. Um estudo muito
recente efetuado no Centro Hospitalar do Médio Ave, que teve por base a identificação e codificação da
desnutrição em doentes internados em enfermarias de medicina interna, demonstrou que esta conduta
pode contribuir para um significativo reembolso hospitalar.
No caso do CHULC, considerando uma percentagem de desnutrição nas enfermarias de medicina
interna sobreponível, mas sendo o número anual de doentes internados cerca de três vezes mais elevado
e o case-mix superior, o reembolso hospitalar terá de ser bastante mais elevado.
Deixo, finalmente, uma nota sobre a importância da estrutura organizacional de nutrição clínica do
CHULC. Desde a sua criação, esta estrutura tem procurado de diversos modos alargar e intensificar o
contacto com os diversos extratos profissionais do CHULC, que intervêm, direta ou indiretamente, nos
cuidados nutricionais, implementando progressivamente uma rede de cuidados mais abrangente e mais
competente, com o objetivo último de contribuir para a prestação de melhores cuidados de saúde, numa
vertente nuclear, como é a nutrição clínica.
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Estágio Internacional de Cirurgia Vascular
Complexo Hospitalario Universitário de Ourense (Galiza)

Estágio Internacional de Cirurgia Vascular
Complexo Hospitalario Universitário de Ourense (Galiza)
Nelson Camacho
Médico Interno 6º ano Cirurgia Vascular - CHULC

O internato de formação específica em Angiologia e Cirurgia Vascular (ACV) contempla a possibilidade de realizar até 3 meses de formação opcional em serviço externo de
Cirurgia Vascular (regulamentado pela Portaria nº766/2009 de 16 de Julho, do Ministério
da Saúde e publicada em Diário da República - 1.ª Serie – nº 136 – 16 de Julho de 2009).
Desde a origem do Serviço de ACV do Hospital de Santa Marta, Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC, EPE), em 1973, que é fomentada a formação em
serviços internacionais.
O meu estágio opcional de Cirurgia Vascular em serviço internacional decorreu durante o mês de Junho de 2019 no Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular do Complexo
Hospitalario Universitário de Ourense (CHUO)Figura 1.A oportunidade para este estágio
surgiu pelo contacto com o diretor de serviço, Dr. Nilo Mosquera, o qual pude ajudar
em diversas cirurgias aórticas endovasculares complexas que realizou em Lisboa como
procter.

Figura 1. Fachada Principal do CHUO
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Nelson Camacho
Médico Interno 6º ano Cirurgia Vascular - CHULC

O Serviço de ACV do CHUO tem como base
populacional de referência as áreas de Ourense,
Verín e Valdeorra. Este Centro Hospitalar é
referência a dois outros hospitais distritais (Hospital de Verín e Hospital Valdeorras), contabilizando uma assistência a uma área populacional
de 371837 utentes Figura 2. Esta centralização
de um único serviço no CHOU tem como objetivo melhorar os resultados clínicos, reduzir
a morbimortalidade e melhorar a qualidade do
atendimento.
Figura 2. Localização geográfica da província de Ourense
Este serviço é ainda referência a nível
regional e nacional sendo referenciados
diversos doentes com patologia aórtica
complexa para abordagem endovascular.
Deste modo são operados diversos doentes
da região da Galiza (área populacional de
2 708 339 utentes).
Durante o estágio foi desenvolvido um
programa teórico e prático tendo em vista
a obtenção de experiência em planeamento
endovascular, nomeadamente de patologia
aórtica complexa.
Figura 3. Exemplo de um caso de planeamento endovascular de patologia
aneurismática complexa da aorta
Este estágio foi indubitavelmente uma mais
valia formativa, na medida em que adquiri diversas competências técnicas (de salientar o
planeamento exaustivo dos procedimentos aórticosendovasculares) e organizacionais (modo
de funcionamento e organização do serviço). A plena integração nas atividades do serviço e a
inexistência de outros internos permitiu um maior aproveitamento das possibilidades de contacto
clínico durante o estágio. O foco na formação endovascular aórtica complexa está bem estruturada
neste serviço e permite a estruturação do conhecimento desde o planeamento até à execução e seguimento pós-operatório destes doentes.
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Sandra Dionísio
Voluntária da LAHSM

A visão de uma voluntária no Hospital de Santa Marta

Atualmente a estudar no mestrado de Saúde Pública, na
ENSP – NOVA, juntei-me ao voluntariado da LAHSM em Novembro de 2017, para assim, dar o meu contributo a quem mais
precisa. Já tinha tido uma experiência semelhante, mas num
projeto que visava crianças e adolescentes desfavorecidos socioeconomicamente. No entanto, sempre tive vontade de dar o
meu contributo numa área mais sensível, como a saúde, pelo
que, juntar-me à LAHSM foi uma satisfação enorme.
Todas as quintas-feiras, no edifício das consultas externas,
desenvolvo uma atividade de voluntariado focada nos utentes
do HSM, estando sempre disponível para escutar e oferecer uma palavra amiga. A par com
os meus colegas, acolhemos os utentes na receção e servimos pequenos-almoços ligeiros,
a estes e aos seus acompanhantes, entregando café, chá ou leite e bolachas. Quando é
necessário, também acompanhamos os utentes aos diversos serviços. Durante as três horas
que passamos no HSM somos pessoas felizes e desenvolvemos um projeto que nos faz
sentir que fazemos a diferença na vida das pessoas com quem nos cruzamos. Aqui ganhamos novas amizades, não só dentro do círculo de voluntários, mas também entre os
funcionários de todo o hospital. Em conjunto, tentamos dar aos utentes e aos seus acompanhantes um bom atendimento, focado nestes e nas suas condições.
É realmente gratificante ver
que podemos ajudar o próximo,
fazendo-os sentir confortáveis
num espaço que, para alguns,
é novo. Espero conseguir continuar a conciliar o voluntariado
com a minha vida académica,
e juntamente com os restantes voluntários, a LAHSM e o
HSM, possamos continuar a estar presentes e a mudar a vida de
vários utentes.
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Nova Administração do CHULC

Ficamos mais pobres!...
No passado dia 20 de Novembro, realizou-se
A 7 de Fevereiro de 2019 foi nomeada a
Encontro
de Poesia de homenagem ao Dr. Rosa
nova Administração do centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, com a seguinte Dias – é como se ele estivesse ainda presente.
composição:
• Presidente – Dra. Rosa Valente de Matos
Ofertas da Liga aos Serviços
• Director Clínico – Dr. Luis Nunes
em 2018/2019
• 1º Vogal – Dr. Paulo Espiga
• Cadeiras de rodas para o Serviço de
• 2º Vogal – Dr. Jaime Alves
Cirurgia Cardiaca;
• Enfermeira Directora – Maria José Costa Dias

Comemoração dos 50 anos do
Serviço de Cardiologia Pediátrica

No dia 29 de Outubro o Serviço organizou
um almoço na Sala Macbride em razão dos 50
anos do Serviço de Cardiologia Pediátrica.

In Memoriam

No dia 29 de Agosto faleceu o Dr. Luis
Miguel Rosa Dias, Presidente da Mesa da Assembleia Geral da LA do HSM.
Era o principal entusiasta dos Encontros
de Poesia, organizados pela Liga. Jovem de
espírito, sempre disposto a descobrir solução
para os problemas por vezes aparentemente insolúveis.

• Cadeiras de banho para o Serviço de
Cirurgia Cardiaca;
• Mala térmica para transporte de leite
para a UCI;
• Aparelho de microondas para a portaria
Norte;
• Bebidas e bolachas, nas consultas externas;
• Oferta de lanche, brinquedos e jogos
pela Fundação Luis Figo para a Festa
de Natal das crianças da Cardiologia
Pediátrica e também para filhos de funcionários;
• 1 craveira, 1 balança para bebés e um
biombo articulado para o Serviço de
Cardiologia Pediátrica.
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Doutoramento do
Dr. José Diogo Martins Ferreira
A 11 de Fevereiro de 2019 na Sala de Actos da Faculdade de Ciências Médicas de
Lisboa, prestou provas sob o tema “Investigação da Coarctação da Aorta” tendo
sido aprovado por unanimidade com “distinção e louvor”.

XIV encontro de Poesia
Realizou-se o XIV encontro de Poesia
com a colaboração da SOPEAM e a participação de 12 obras poéticas.
A parte musical foi executada pelo nosso
colaborador Vitor Bicho.
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Lançamento do Livro Dr. Salvador
Após o encontro anual de poesia foi feita
a apresentação do novo livro do Dr. Salvador Coelho entitulado: “Life inside us”.
Este livro fala sobre o Microbiota e a sua
importância na saúde individual, no contexto de várias doenças. A apresentação do
livro foi feita pelo Prof. Paulo Paixão, professor auxiliar de Microbiologia da Nova
Medical School e foi muito apreciada.
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Obituário
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