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1 – ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO E HISTÓRICO  

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) tem como missão fundamental assegurar equidade e acesso dos 
cidadãos aos cuidados de Saúde e assegurar a prestação de serviços de saúde de qualidade e segundo 
as necessidades da população. Ao longo das suas quatro décadas de existência o SNS tem-se deparado 
com diversos desafios consequência das alterações demográficas, mudanças nos padrões de doença, 
inovação tecnológica e mobilidade geográfica dos utentes e dos profissionais.  

Para a prossecução da missão do SNS importa que as suas diferentes instituições hospitalares garantam 
a prestação de forma coordenada e articulada entre si, e com os restantes níveis de cuidados primários e 
pós-hospitalares, para o que se impõe uma visão global dos diferentes sectores que constituem o SNS. 
Neste âmbito, as Redes de Referenciação Hospitalar (RRH) assumem um papel orientador e regulador das 
relações de complementaridade interinstitucionais, perspetivando-se a implementação de um modelo de 
prestação de cuidados de saúde centrado no cidadão (patient-centred medicine).   

Em termos históricos, as RRH tiveram origem no Programa Operacional da Saúde – SAÚDE XXI, na 
sequência das principais recomendações do Subprograma de Saúde 1994-1999, constituindo-se, na altura, 
como o quadro de referência de suporte ao processo de reforma estrutural do sector da saúde. No eixo 
prioritário relativo à melhoria do acesso a cuidados de saúde de qualidade, a medida 2.1 do referido 
programa (“Rede de Referenciação Hospitalar”) objetivava implementar RRH pelas áreas de especialização 
tidas como prioritárias, visando a articulação funcional entre hospitais, mediante a diferenciação e 
identificação da carteira de serviços, de modo a responder às necessidades da população, garantindo o 
direito à proteção e acesso na saúde.  

Deste modo, as RRH instigaram um processo de regulação e de planeamento da complementaridade entre 
instituições hospitalares, contribuindo para a otimização e gestão eficiente da utilização de recursos, com 
vista a assegurar um quadro de sustentabilidade a médio e longo prazo do SNS.  

Vários são os normativos legais e documentos técnicos que se debruçaram sobre a temática das redes 
hospitalares e a sua importância estratégica como garante da sustentabilidade e eficiência do SNS. A Lei 
n.º 64-A/2011, de 30 de dezembro, que aprovou as Grandes Opções do Plano para 2012-2015, bem 
como o Programa do XIX Governo Constitucional, preconizavam a melhoria da qualidade e acesso dos 
cidadãos aos cuidados de saúde, mediante a reorganização da rede hospitalar através de uma visão 
integrada e mais racional do sistema de prestação de cuidados.        

Na sequência do Memorando de Entendimento celebrado com a União Europeia, o Banco Central Europeu 
e o Fundo Monetário Internacional, foi criado o Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar (GTRH) - 
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Despacho do Ministro da Saúde n.º 10601/2011, de 16 de agosto, publicado no Diário da República, II 
Série, n.º 162, de 24 de agosto - cujo relatório final intitulado “Os Cidadãos no Centro do Sistema, Os 
Profissionais no Centro da Mudança” definiu oito Iniciativas Estratégicas, corporizadas, cada uma, por um 
conjunto de medidas, de cuja implementação e monitorização, resultariam um programa de mudança, com 
a extensão, profundidade e densidade exigidas a uma verdadeira reforma estrutural do sector hospitalar 
português.  

No seu relatório, o GTRH defendia que na reorganização da rede hospitalar deviam ser considerados 
diversos fatores, nomeadamente: (i) critérios de qualidade clínica; (ii) proximidade geográfica; (iii) nível de 
especialização; (iv) capacidade instalada; (v) mobilidade dos recursos; (vi) procura potencial; (vii) 
acessibilidades; (viii) redes de referenciação por especialidade; (ix) equipamento pesado de meios 
complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT) disponível; (x) benchmarking internacional e (xi) 
realidade sociodemográfica de cada região.  

O GTRH elencou, ainda, um conjunto de fragilidades inerentes às RRH existentes à data, designadamente: 
(i) desatualização da maioria das redes (a maioria tinha sido elaborada até 2006 e nunca ajustada); (ii) 
inexistência de um modelo único e homogéneo do documento; (iii) inexistência de aprovação ministerial 
para algumas das RHH publicadas; (iv) ausência de integração entre RRH de diferentes especialidades 
que se interpenetram; (v) inexistência de inclusão dos setores convencionados e privados (nos casos em 
que se possa aplicar), contemplando apenas o universo do SNS; (vi) falta de integração do conceito de 
Centros de Referência e (vii) indefinição quanto ao prazo de vigência das RRH. 

No primeiro Eixo Estratégico “Uma Rede Hospitalar mais Coerente”, o GTRH propôs a elaboração da Rede 
de Referenciação Hospitalar de forma estruturada e consistente e dotada de elevados níveis de eficiência 
e qualidade dos cuidados prestados. Para o efeito, e com o desígnio de redesenhar a rede hospitalar 
naqueles pressupostos, foi proposta a revisão das RRH em vigor, bem como a elaboração das redes 
inexistentes, promovendo-se uma referenciação estruturada e consistente entre os cuidados de saúde 
primários e os cuidados hospitalares (considerando toda a rede de prestação, desde os cuidados de 
primeira linha aos mais diferenciados), assegurando uma melhor rentabilização da capacidade instalada 
aos níveis físico, humano e tecnológico.      

De igual forma, o Plano Nacional de Saúde 2012-2016 apresenta um conjunto de orientações, nos eixos 
estratégicos “Equidade e Acesso aos Cuidados de Saúde” e “Qualidade em Saúde”, propondo o reforço da 
articulação dos serviços de saúde mediante a reorganização dos cuidados de saúde primários, hospitalares 
e continuados numa perspetiva de articulação, cuidados pré-hospitalares, serviços de urgência, entre 
outros, consolidando uma rede de prestação de cuidados integrada e eficiente. Ademais, o Plano Nacional 
de Saúde – Revisão e extensão a 2020 sugere, no eixo “Equidade e Acesso Adequado aos Cuidados de 
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Saúde”, “O desenvolvimento de redes de referenciação de cuidados não apenas de base geográfica, mas 
também de hierarquia de competências técnicas”. Pretende-se, deste modo, uma rede hospitalar coerente, 
racional e eficiente, consubstanciada num sistema integrado de prestação de cuidados.  

Por outro lado, a Portaria n.º 82/2014, de 10 de abril, veio estabelecer os critérios que permitem 
categorizar os serviços e estabelecimentos do SNS, de acordo com a natureza das suas responsabilidades 
e quadro de valências exercidas, bem como o seu posicionamento na rede hospitalar, procedendo à sua 
classificação. Tratava-se de um normativo legal que definia, predominantemente, orientações estratégicas 
para a construção de uma rede hospitalar coerente, assegurando a resposta e satisfazendo as 
necessidades da população.  

Acresce que a carteira de valências de cada instituição hospitalar seria operacionalizada através do 
contrato-programa, de acordo com o respetivo plano estratégico. Perante um quadro de reorganização das 
instituições de saúde hospitalares (no que se refere à disponibilização e coordenação da carteira de 
valências, aos modelos organizativos e de integração de cuidados), a redefinição do que devem ser os 
cuidados hospitalares e como se devem integrar com os diferentes níveis de cuidados para uma melhor 
articulação e referenciação vertical, permitirá intervir complementarmente no reajuste da capacidade 
hospitalar.  

Desta forma, as RRH desempenham um papel fulcral enquanto sistemas integrados, coordenados e 
hierarquizados que promovem a satisfação das necessidades em saúde aos mais variados níveis, 
nomeadamente: (i) diagnóstico e terapêutica; (ii) formação; (iii) investigação e (iv) colaboração 
interdisciplinar, contribuindo para a garantia de qualidade dos cuidados prestados pelas diferentes 
especialidades e subespecialidades hospitalares.  

Assim, as RRH deverão permitir a: (i) articulação em rede, variável em função das características dos 
recursos disponíveis, dos determinantes e condicionantes regionais e nacionais e o tipo de especialidade 
em questão; (ii) exploração de complementaridades de modo a aproveitar sinergias, concentrando 
experiências e permitindo o desenvolvimento do conhecimento e a especialização dos técnicos com a 
consequente melhoria da qualidade dos cuidados e (iii) concentração de recursos permitindo a 
maximização da sua rentabilidade. 

Nesta conformidade, a Portaria n.º 123-A/2014, de 19 de junho, estabeleceu os critérios de criação e 
revisão das RRH, bem como as áreas que estas deviam abranger. De acordo com o número 2 do artigo 2.º 
daquele diploma, foram determinados os princípios aos quais as RRH deviam obedecer, nomeadamente: 
“a) permitir o desenvolvimento harmónico e descentralizado dos serviços hospitalares envolvidos; b) 
eliminar duplicações e subutilização de meios humanos e técnicos, permitindo o combate ao desperdício; 
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c) permitir a programação do trânsito dos utentes, garantindo a orientação correta para o centro indicado; 
d) contribuir para a melhoria global da qualidade e eficácia clínica pela concentração e desenvolvimento de 
experiência e competências; e) contribuir para a diminuição dos tempos de espera, evitando a concentração 
indevida de doentes em localizações menos adequadas; f) definir um quadro de responsabilização dos 
hospitais face à resposta esperada e contratualizada; g) permitir a programação estratégica de 
investimentos, a nível nacional, regional e local e h) integrar os Centros de Referência.” 

No sentido de dar cumprimento ao disposto na portaria supramencionada, o Despacho n.º 10871/2014, de 
18 de agosto, veio determinar os responsáveis pela elaboração e/ou revisão das RRH. Com efeito, o 
processo iniciou-se com a elaboração das seguintes RRH: Oncologia Médica, Radioterapia e Hematologia 
Clínica; Cardiologia; Pneumologia; Infeção pelo VIH e SIDA; Saúde Mental e Psiquiatria; e Saúde Materna 
e Infantil, incluindo Cirurgia Pediátrica. Posteriormente, o Despacho n.º 6769-A/2015, de 15 de junho, veio 
designar os responsáveis pela elaboração ou revisão das RRH de Anatomia Patológica, Anestesiologia, 
Cirurgia Cardiotorácica, Cirurgia Geral, Gastrenterologia, Hepatologia, Medicina Física e de Reabilitação, 
Medicina Intensiva, Medicina Nuclear, Nefrologia, Oftalmologia, Ortopedia, Patologia Clínica, 
Neurorradiologia, Radiologia, Reumatologia e Urologia. 

Também o XXI Governo Constitucional, no seu programa para a saúde, preconiza a redução das 
desigualdades entre os cidadãos no que respeita ao acesso à prestação de cuidados, bem como o reforço 
do papel do cidadão no SNS. Ora, a capacitação do cidadão pressupõe a disponibilização de informação 
relevante para a sua tomada de decisão, por forma a optar pela instituição do SNS onde pretende ser 
assistido, de acordo com as suas preferências, critérios de conveniência pessoal e da natureza da resposta 
das instituições.  

Com a publicação da Portaria n.º 147/2016, de 19 de maio, que surge precisamente com o intuito de 
reforçar o papel do cidadão no SNS, contribuir para a melhoria da sua governação bem como para a 
melhoria da gestão hospitalar, são revogadas as Portarias n.ºs 82/2014, de 10 de abril, e a 123-A/2014, de 
19 de junho. Nesta perspetiva, foram definidas como medidas fulcrais a “promoção da disponibilidade e 
acessibilidade dos serviços” aos utentes e “a liberdade de escolherem em que unidades desejam ser 
assistidos”, mediante a articulação com o médico de família e cumprindo a hierarquização técnica e as 
regras de referenciação em vigor, indo ao encontro do preconizado na Lei n.º 7-B/2016, de 31 de março, 
que aprova as Grandes Opções do Plano para 2016 -2019. 

A referida Portaria objetiva: (i) definir o processo de classificação dos hospitais, centros hospitalares e 
unidades locais de saúde do SNS (independentemente da sua natureza jurídica e tendo como princípio a 
definição das RRH) e (ii) continuar o processo de criação e revisão das RRH.  
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Por último, o Despacho n.º 6696/2016, de 12 de maio, veio designar os responsáveis pela elaboração das 
RRH nas especialidades de: Angiologia e Cirurgia Vascular, Cirurgia Maxilo-Facial, Cirurgia Plástica, 
Reconstrutiva e Estética, Dermatovenereologia, Endocrinologia e Nutrição, Estomatologia, Genética 
Médica, Imunoalergologia, Imuno-hemoterapia, Infeciologia, Medicina Interna, Neurocirurgia, Neurologia, 
Otorrinolaringologia e Psiquiatria da Infância e da Adolescência 

No âmbito da especialidade de Angiologia e Cirurgia Vascular, em 2004, foi elaborada a Rede de 
Referenciação Hospitalar de Cirurgia Vascular sob a responsabilidade da Direção-Geral da Saúde (DGS), 
na qual era proposta uma arquitetura funcional assente nalguns pressupostos que não vieram a concretizar-
se até dezembro de 2016. Por outro lado, verificou-se um apreciável desenvolvimento tecnológico da 
especialidade que impôs novos paradigmas de atuação que devem ser considerados. No início da segunda 
década deste século XXI emergiu também o reconhecimento que os resultados clínicos eram 
substancialmente mais favoráveis quando o tratamento era realizado em instituições com experiência, isto 
é, casuística, o que levou nalguns países europeus, com sistema de saúde público comparável com o SNS, 
ao desenvolvimento de iniciativas tendo como objetivo a concentração de serviços de Cirurgia Vascular de 
modo a potenciar recursos humanos e meios tecnológicos ao serviço dos doentes. Este esforço de que foi 
exemplo a iniciativa do Serviço Nacional de Saúde inglês (NHS) em relação à disponibilização de serviços 
vasculares na área da grande Londres – população de cerca de 10 milhões de habitantes – envolveu os 
representantes da profissão, da sociedade científica de Cirurgia Vascular e representantes dos utentes, 
bem como as autoridades de Saúde. Esse Grupo de trabalho produziu um conjunto de documentos que se 
basearam na integração de serviços, complementaridade das especialidades indispensáveis ao tratamento 
do doente vascular e na circulação dos profissionais dentro da rede institucional hierarquizada em função 
da capacidade de prestação de serviço 24 horas/7 dias/365 dias por ano e com experiência comprovada. 
Foram definidos números mínimos indicadores de segurança em relação a procedimentos de maior 
complexidade ou especificidade, de que são exemplos a reparação de aneurisma da aorta, a 
endarterectomia da carótida e a revascularização periférica, e foi também referido a maior utilização de 
procedimentos endovasculares como expressão do estado da arte no tratamento das doenças vasculares.  

A avaliação da experiência inglesa veio a comprovar uma melhoria muito rápida nalguns dos indicadores, 
como mortalidade e redução de reinternamentos, melhoria dos clinical outcomes que foi atribuída ao novo 
modelo de organização dos serviços e à generalização da tecnologia endovascular. 

O grupo de trabalho para a revisão da Rede Hospitalar em Angiologia e Cirurgia Vascular foi nomeado em 
maio de 2016 e veio a incluir por consenso personalidades em representação da Sociedade Portuguesa de 
Angiologia e Cirurgia Vascular, da ENSP – UNL (área das políticas de saúde) e da Secção de Cirurgia 
Vascular da UEMS (Union Européene des Médecins Specialistes). Foi entendimento do grupo que o 
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documento a produzir deveria ter as seguintes características: i) objetividade, rigor, independência e 
isenção; ii) fundamentação científica atualizada; iii) visão integrada da Especialidade no SNS, 
contemplando ação de Proximidade junto das populações e Referenciação hierarquizada de acordo com a 
complexidade da situação clínica; iv) incorporação de modernidade respeitando o state of the art na atuação 
diagnóstica e terapêutica; v) capacidade prospetiva de modo a criar uma estrutura eficaz, suscetível de 
monitorização da sua eficácia, e simultaneamente capaz de adaptação e evolução; vi) fomento da 
investigação científica e da incorporação inteligente e informada da inovação e vii) realização dos 
profissionais e satisfação dos cidadãos. 

Os hospitais do SNS apresentam dois modelos de gestão – o público e o privado (este último em regime 
de PPP) - os quais têm impacto em hospitais com serviços de Cirurgia Vascular. A decisão do grupo foi 
considerar essas instituições como sector público, como aliás são estatutariamente, embora o processo de 
decisão administrativa e clínica possa ser diferente do restante sector público. Entendeu-se que algumas 
propostas poderiam suscitar alguma controvérsia e a sua concretização poder ser mais difícil para a 
Administração da Saúde, pelo que se adotou uma filosofia coerente: recomendação adequadamente 
fundamentada para a sua sustentação. 

De facto, o objetivo prioritário foi elaborar um documento que pudesse constituir referencial de informação 
rigorosa, coerente na sua fundamentação e que consubstanciasse um conjunto de recomendações sob a 
forma de propostas para suporte da decisão final que competirá sempre ao Ministério da Saúde (MS). 

O âmbito de intervenção para a RRH foi definido superiormente: Portugal Continental pelo que não foram 
analisados organização, estrutura e atividade nos serviços existentes nas Regiões Autónomas. 

O Grupo de Trabalho entende que os princípios, requisitos e modelo estruturante poderão ser aplicados, 
com as especificidades regionais, nos Açores e Madeira, pelo que deverão continuar em vigor os Protocolos 
de Referenciação atuais entre os serviços dos Açores e da Madeira e os Centros Vasculares do Continente. 
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2 – ÂMBITO DA ESPECIALIDADE HOSPITALAR  

A Angiologia e Cirurgia Vascular é a designação oficial da especialidade de Cirurgia Vascular e está 
consagrada na nomenclatura da Ordem dos Médicos e do Ministério da Saúde. Corresponde a uma 
característica fundamental do seu exercício profissional em Portugal, como noutros países da Europa e 
noutros continentes: dimensão médico-cirúrgica e centralização da ação clínica de diagnóstico e tratamento 
das doenças vasculares periféricas, no grupo profissional dos cirurgiões vasculares. 

A UEMS (Union Europénne des Médecins Specialistes) reconheceu expressamente esta particularidade e 
define a Cirurgia Vascular como disciplina clínica e académica dedicada ao diagnóstico, tratamento e 
prevenção das doenças vasculares, com exceção da circulação intracraniana e coronária 1. 

Esta definição mereceu consenso europeu generalizado e baliza o âmbito da atuação dos cirurgiões 
vasculares. Tem impacto na organização da prestação de serviços nomeadamente no diagnóstico não-
invasivo o qual constitui requisito contemplado em Portugal, como noutros países, na educação e formação 
na Especialidade e na exigência curricular para a titulação. 

A Cirurgia Vascular é, pois, uma especialidade abrangente – todo o sistema vascular com as duas exceções 
mencionadas – tem um carácter multisegmentar, que requer conhecimento, experiência e expertise para 
uma atuação global em múltiplos sectores anatómicos do organismo. Por isso, a Educação em Cirurgia 
Vascular necessita de uma dimensão médica e cirúrgica e abrangência técnico-profissional que permita ao 
especialista atuar com segurança nos diversos sectores do organismo. 

Importa fazer uma curta reflexão sobre a história da Cirurgia Vascular moderna que nos permita 
compreender a sua evolução e realidade presente e perceber vetores de evolução previsível num futuro 
próximo. 

O objetivo é identificar marcos estruturantes do desenvolvimento da especialidade decisivos para a sua 
afirmação como disciplina cirúrgica autónoma, com âmbito de intervenção definido, requisitos educacionais 
e funcionais para a formação dos seus especialistas e salvaguarda da segurança e eficácia da atuação 
profissional. 

 

2.1. O PASSADO E O PRESENTE 

O desenvolvimento da Cirurgia Vascular como área de intervenção médico-cirúrgica autónoma foi 
potenciado por uma nova semiologia específica e própria e pela introdução de meios de intervenção direta 
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sobre o sistema vascular, permitindo a sua reparação anatómica e funcional. Porventura, terá sido a área 
da Medicina na qual a contribuição portuguesa foi mais decisiva e relevante. 

De facto, a introdução da arteriografia cerebral por Egas Moniz, a sua generalização ao sector aorto-ilíaco 
e dos membros inferiores com a aortografia translombar de Reynaldo dos Santos subsequentemente 
generalizada a todo o sistema arterial com a técnica de cateterismo arterial retrógrado desenvolvida na 
Suécia por Seldinger, a descoberta da Flebografia in vivo por João Cid dos Santos em 1936 e da linfografia 
por Hernâni Monteiro, constituiu a contribuição científica mais relevante e duradoura da Medicina 
Portuguesa e recebeu a designação de Escola Portuguesa de Angiografia. 

É um marco histórico que importa realçar. 

A endarterectomia descoberta por João Cid dos Santos e a cirurgia de derivação ou substituição arterial – 
bypass – desenvolvida e estandardizada por M.E. DeBakey e a escola de Houston, foram pilares que 
permitiram o extraordinário desenvolvimento da cirurgia arterial reconstrutiva. Foram decisivos o melhor 
conhecimento dos mecanismos fundamentais da génese e progressão da doença arterial, o progresso de 
disciplinas afins como a Fisiologia, permitindo a compreensão da hemodinâmica cardiovascular, a 
Anestesiologia e a Medicina Intensiva, possibilitando intervenções cada vez mais complexas e exigentes, 
a Cardiologia, a Hematologia com a modulação dos fenómenos da coagulação intravascular, a Imagiologia, 
possibilitando toda uma nova semiologia vascular e intervenção terapêutica e a Engenharia Biomédica com 
o desenvolvimento de biomateriais indispensáveis à reparação das lesões vasculares e/ou à substituição 
dos segmentos lesados.  

A ultrassonografia Doppler iniciada na década de 60 e posteriormente associada à ecografia bidimensional, 
a tomografia computorizada e a ressonância magnética nuclear, iniciaram uma nova dimensão para o 
conhecimento da doença da parede vascular e da circulação, e consubstanciaram a nova semiologia 
vascular nas décadas de 80 e 90 do século XX. O progresso da Engenharia Biomédica, com a descoberta 
de biomateriais inertes, duráveis e bem tolerados pelo organismo, moldáveis ao sistema vascular com as 
suas angulações e tortuosidades, a possibilidade de navegação intravascular com sistemas de baixo perfil 
consubstanciou o que foi designado por – Revolução Endovascular - a qual veio a possibilitar aos 
especialistas vasculares uma capacidade de intervenção reparadora sobre o sistema vascular que mudou 
a Especialidade desde a década de 90 do século XX e início do século XXI. 

Importa ainda referir a participação dominante da Cirurgia Vascular no tratamento conservador, 
farmacológico e de suporte elástico, nas doenças do sistema venoso e linfático e na cooperação com outras 
especialidades, nomeadamente com a Nefrologia para a realização de acessos vasculares à hemodiálise 
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terapêutica, com a Cirurgia e suas diferentes especialidades no tratamento do Politrauma, com a Cirurgia 
Cardiotorácica nas doenças complexas e extensas da aorta. 

A Cirurgia Vascular afirmou-se como especialidade autónoma na década de 80, com a emergência de 
serviços hospitalares dedicados à especialidade a partir dos tradicionais serviços de Cirurgia Geral, ou 
nalguns casos especiais de Cirurgia Cardíaca. Foi a década da sua afirmação científica com a fundação 
na Europa de uma grande sociedade dedicada à Cirurgia Vascular – a European Society for Vascular 
Surgery (ESVS) - segundo o modelo americano da Society for Vascular Surgery (SVS) criada na década 
de 60. Correspondeu a um movimento de emancipação e afirmação da especialidade, consagrado 
posteriormente pela UEMS (Union Européenne des Médecins Specialistes) reunida em Lisboa em outubro 
de 2005, com a criação da secção autónoma de Cirurgia Vascular no contexto de organização médica 
europeia. 

O âmbito de atuação da especialidade foi claramente definido: 

 Doença arterial oclusiva e aneurismática dos troncos supra-aórticos, membros e circulação 
visceral, com exceção do coração e da circulação intracraniana 

 Síndromas isquémicos agudos, por embolia, traumatismo e trombose aguda intra-arterial, e 
crónicos associados à doença oclusiva degenerativa por aterosclerose e outras patologias 

 Doenças da Aorta com a exceção da aorta ascendente, com ou sem recurso a circulação 
extracorporal adjuvante para o seu tratamento e que podem incluir os aneurismas do arco aórtico, 
da aorta descendente, abdominal e toraco-abdominal, frequentemente em colaboração com a 
cirurgia cardíaca 

 Dissecção da Aorta e de outras artérias 
 Doença dos troncos supra-aórticos no seu território extracraniano 
 Doença vascular na criança 
 Angeítes e arteriopatias inflamatórias e/ou degenerativas não ateroscleróticas 
 Traumatismos vasculares (arteriais e venosos) iatrogénicos ou no contexto de Trauma 
 Síndromas de compressão arterial e/ou venosa 
 Displasias e Malformações do Desenvolvimento Vascular 
 Doenças do Sistema Venoso: 

 Varizes e insuficiência Venosa Crónica 
 Tromboembolismo Venoso 
 Síndroma Pós-Trombótico 

 Doenças do Sistema Linfático dos Membros 
 Tumores Vasculares 
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Importa mencionar o impacto da Aterosclerose como causa das doenças arteriais, com a sua distribuição 
multiorgânica e multisegmentar, facto que confere ao Angiologista/Cirurgião Vascular um papel 
preponderante na Prevenção e Tratamento das Doenças Cardiovasculares, as quais continuam a ser a 
principal causa de mortalidade precoce evitável e de incapacitação na população portuguesa. 

A epidemia de Diabetes e o incremento da sobrevivência dos doentes renais crónicos em hemodiálise, são 
fatores potenciadores de um incremento da prevalência e incidência de intercorrências vasculares que são 
do âmbito de intervenção do Cirurgião Vascular, que associadas ao prolongamento da esperança de vida 
na população portuguesa, tornam previsível o aumento significativo das necessidades de intervenção 
vascular. Os seus objetivos são claros: prevenir mortalidade evitável, otimizar o tratamento reduzindo a 
frequência das complicações incapacitantes da doença vascular como no AVC e na Isquémia Crítica com 
o elevado número de amputações major dos membros inferiores, identificado pelo Observatório da 
Diabetes2 e com impacto negativo na qualidade de vida dos doentes. 

No capítulo 3 deste documento - Epidemiologia das Doenças Vasculares Periféricas: situações clínicas 
mais frequentes - analisar-se-ão essas patologias mais comuns, a sua prevalência, impacto clínico, 
repercussão social e económica e no capítulo 5 procurar-se-á determinar as Necessidades em Cuidados 
Terapêuticos com base nos indicadores de atividade hospitalar disponíveis e na prevalência e incidência 
expectável das doenças vasculares mais frequentes. 

Desde 2004, data da elaboração do primeiro documento em vigor sobre Referenciação Hospitalar em 
Cirurgia Vascular, houve uma evolução notável da intervenção em Angiologia e Cirurgia Vascular com 
impacto na prestação, disponibilização e organização dos serviços clínicos que é fundamental considerar 
e que assenta em cinco pilares fundamentais: 

I. Conhecimento da história natural das doenças vasculares e evolução do tratamento farmacológico. 
II. Desenvolvimento de nova tecnologia de imagem aplicada ao sistema vascular: Colour-Flow Duplex-

Scan, Ecografia de alta definição, Tomografia Computorizada – TC e Angio-TC, Ressonância 
Magnética e Angio/RM, e Tomografia de Emissão de Positrões Pet – Scan – a qual possibilita uma 
imagem real dos processos biopatológicos da doença. 

III. Estandardização dos procedimentos de cirurgia arterial reparadora e da cirurgia venosa. 
IV. Revolução Endovascular. 
V. Emergência de Centros Vasculares, como resposta à necessidade de concentrar e rentabilizar 

recursos multidisciplinares e instrumentais necessários ao tratamento state of the art em Cirurgia 
Vascular, com relevância especial na doença complexa da aorta e nas malformações vasculares. 

Estes cinco pilares são fundamentais no binómio indissociável que são a Educação Profissional e a 
Organização e Prestação de Serviços de qualidade e de acordo com o conhecimento e praxis atuais. 
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Devem balizar o Planeamento do sector público numa perspetiva de otimização dos recursos humanos e 
materiais indispensáveis.  

O paradigma de organização da Especialidade mudou e há que agir e planear em conformidade. 

As modernas Salas Híbridas que combinam imagiologia sofisticada com a assepsia de uma sala de cirurgia 
convencional são o novo modelo de sala operatória indispensável à moderna Cirurgia Vascular, desde a 
patologia degenerativa da aorta, ao tratamento das malformações vasculares e da doença oclusiva extensa, 
arterial e também venosa. A sua utilização pode ser multidisciplinar, o que potencia a sua rentabilidade, e 
os novos processos de aquisição de imagem permitem reduzir radiação e contribuir para a segurança 
clínica, proteção dos doentes e dos profissionais. 

Esta realidade impõe uma visão nova na organização pública da disponibilização e prestação clínica em 
Cirurgia Vascular, que seja compatível com eficácia e segurança dos doentes e dos profissionais, a 
modernidade terapêutica e a alocação de recursos financeiros e humanos que permitam a sua 
concretização e funcionamento. 

2.2. O FUTURO 

Num documento desta natureza é apropriada uma reflexão breve sobre o Futuro a qual deverá ser 
necessariamente prudente pois a História da Ciência e da Medicina ensina-nos que o progresso científico 
e a inovação tecnológica não são lineares, mas ocorrem em saltos qualitativos, quânticos, por vezes, 
totalmente imprevisíveis. 

A Cirurgia Vascular, melhor a Angiologia e Cirurgia Vascular, é uma disciplina clínica, cirúrgica e científica 
e o seu desenvolvimento é indissociável da revolução científica do tempo presente, marcada pela 
Convergência entre as Biociências e a Bioengenharia. 

Das Biociências, Genética, Biologia Molecular, Bioquímica, Fisiologia e Farmacologia dependemos para o 
conhecimento dos fatores e mecanismos fundamentais, que conduzem à doença vascular, e para a 
compreensão do impacto dos fatores ambientais. Da Bioengenharia, provém o ritmo da inovação 
tecnológica do qual depende a nossa praxis. 

O Cirurgião Vascular irá ser necessariamente um Especialista Vascular com competências mais 
abrangentes e diversificadas, líder de uma equipa multiprofissional no diagnóstico e na intervenção 
terapêutica. 

As doenças vasculares nas próximas décadas do século XXI continuarão a ser: 
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I. Causa importante de mortalidade e morbilidade potencialmente suscetível de Prevenção; a eficácia 
da nossa atuação pode e deve ser objetivada pela implementação de uma cultura institucional de 
avaliação e uso de indicadores estandardizados como DALY’s e QALY’s; 

II. Marcador de risco de mortalidade e de redução da qualidade de vida como o evidenciam vários 
estudos epidemiológicos atuais particularmente face à associação doença arterial com a diabetes, 
insuficiência renal e hipertensão arterial; 

III. Impacto clínico, social e económico significativo, o que implica decisão lúcida, corajosa e eficaz para 
a provisão adequada de serviços especializados. 

Poder-se-ão identificar alguns fatores determinantes que certamente terão impacto no futuro da 
especialidade3 e que devem ser incorporados num documento desta natureza e relevância: 

I. Exercício clínico de forte dimensão científica e cultura de avaliação rigorosa dos resultados 
terapêuticos e dos clinical outcomes; 

II. Cooperação multidisciplinar centrada no doente e na patologia do sistema vascular. Significará que 
a atuação vascular não poderá confinar-se à área geográfica hospitalar do serviço tradicional, mas 
integrar-se em módulos de intervenção multidisciplinar e intersectorial dedicados a problemas 
clínicos graves e de elevada prevalência como a Diabetes e suas complicações como Pé Diabético 
ou nas situações graves e complexas de doenças da aorta; 

III. Capacidade de incorporação inteligente da inovação terapêutica, nomeadamente através de 
mecanismos rigorosos de accountability profissional e institucional; 

IV. Necessidade de registos nacionais padronizados e estruturados da atividade em Angiologia e 
Cirurgia Vascular; 

V. Redução da Cirurgia Vascular convencional (aberta) e predominância dos procedimentos 
endoluminais e outros com menor invasibilidade, facto com impacto decisivo na Educação e 
Formação dos futuros cirurgiões vasculares. Corresponderá a um dos desafios mais difíceis do 
tempo presente: compatibilizar a formação cirúrgica fundamental e basilar, com o impulso 
endovascular que dominará previsivelmente a próxima década; 

VI. Dimensão médico-cirúrgica da Especialidade, subespecialização dos profissionais com definição de 
áreas de interesse clínico tendo como objetivo concentração de experiência e desenvolvimento de 
expertise; 

VII. Evolução do conceito de Serviço de Cirurgia Vascular para o conceito de Centro Vascular integrado 
ou não em estrutura departamental, com especialidades afins de acordo com especificidade e 
conjugação de saberes, onde deverão convergir competências possibilitando a utilização máxima 
de equipamentos de diagnóstico e terapêutica sofisticados e dedicados, como são exemplo as Salas 
híbridas, a Imagiologia sofisticada (TC/RM), o Laboratório Vascular, Reabilitação específica etc.; 

VIII. Incorporação de Bioengineering Skills na formação do cirurgião vascular; 
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IX. Reestruturação da educação médica e cirúrgica, geral e vascular, a qual deve ter uma filosofia 
integradora e estar centralizada em instituições adequadamente equipadas; 

X. Networking pessoal e institucional e internacionalização. 
 

A implementação de Centros Vasculares parece-nos uma necessidade, uma vantagem e um vetor de 
mudança no futuro próximo. Constituirá núcleo para a provisão de cuidados integrados e diferenciados, 
possibilitará a sua centralização numa perspetiva multidisciplinar (convergência de competências) e 
multiprofissional, favorecendo expertise, impondo exercício de accountability e constituindo um núcleo 
(hub) para Educação, Investigação e Inovação. 

Por outro lado será indispensável a criação de Parcerias com Unidades dos Cuidados de Saúde Primários 
numa perspetiva de integração e continuidade de cuidados em áreas de intervenção necessária dos 
especialistas vasculares, nomeadamente na deteção precoce da doença vascular e modulação da sua 
progressão, na diabetes e pé diabético e na doença venosa, conceito designado na língua inglesa por 
integrated management pathways. 

Por isso, refletir sobre os potenciais vetores de mudança, de modo a preparar as instituições e os recursos 
humanos para incorporar e promover inovação, desenvolvimento e qualidade é também um exercício 
necessário e fundamental. 

A Promoção da Saúde Vascular da Comunidade e o envolvimento ativo no planeamento, organização e 
provisão de serviços vasculares à população são, também, atributos do Especialista Vascular e do dever 
de cooperação e participação na responsabilidade pública do exercício de Planeamento. São essenciais 
para uma programação racional que não deverá só esgotar-se num horizonte temporal limitado, mas 
promover alicerces para uma atuação eficaz, moderna, com capacidade de adaptação e incorporação de 
inovação no âmbito da intervenção clinica do SNS nas Doenças Vasculares Periféricas. 

2.3. REFERÊNCIAS 
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3 – EPIDEMIOLOGIA DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS MAIS FREQUENTES  

As doenças do aparelho circulatório são frequentemente integradas no contexto global das doenças 
cardiovasculares e constituem a principal causa de mortalidade e incapacidade nos países desenvolvidos. 
Na Europa e em Portugal representam a causa de morte precoce mais frequente e potencialmente evitável. 
São, por esta razão, um desafio de Saúde Pública. 

No âmbito de intervenção alargada da Angiologia e Cirurgia Vascular, pormenorizada no capítulo anterior, 
iremos apreciar nesta secção as situações clínicas mais frequentes, melhor estudadas sob o ponto de vista 
epidemiológico incluindo a nossa realidade e que são indicadores importantes de atividade, necessários 
para um planeamento de recursos humanos e materiais tendo como objetivo o tratamento global das 
doenças vasculares. Nesse sentido serão analisados com pormenor a doença oclusiva das artérias dos 
membros inferiores, dos troncos supra-aórticos com especial relevo para a doença da bifurcação carotídea, 
a doença aneurismática particularmente da aorta abdominal e a doença venosa crónica, que representam 
no seu conjunto 80 - 90% da atividade hospitalar em Angiologia e Cirurgia Vascular. 

Apesar dos importantes progressos que se verificaram nas últimas décadas, traduzidos em ganhos 
relevantes na redução da mortalidade e morbilidade associadas, o peso (burden) destas doenças em 
termos epidemiológicos e económicos constitui um componente relevante na disponibilização de serviços 
de Saúde à população. Por esse facto, continua a ser imperioso o seu estudo aprofundado e o seu 
enquadramento como problema de saúde pública no século XXI. 

Numa análise feita recentemente1 ao peso que as principais doenças vasculares atrás referidas têm no 
internamento de todos os hospitais do SNS, no período de 2009 a 2014, verificou-se que as mesmas foram 
responsáveis por cerca de 2,6% e 1,96% quando considerado apenas como diagnóstico principal e de 
5.02% e 5,75% quando se incluíram os registos de diagnóstico principal e secundário respetivamente. 

 

3.1. DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA DOS MEMBROS INFERIORES 

A doença arterial periférica (DAP) caracteriza-se pela obstrução total ou parcial do lúmen arterial a qual 
determina redução do débito arterial e da irrigação dos tecidos. 

A DAP manifesta-se através de sinais e sintomas característicos da isquémia cuja evolução é por estádios 
clínicos diferenciados de gravidade progressiva. O sintoma mais comum da DAP dos membros inferiores 
(MI) é a claudicação intermitente que, se não for tratada, pode evoluir para dor crónica dos MI em repouso 
e, eventualmente, proporcionar o aparecimento de úlceras cutâneas, gangrena – estádio designado por 
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Isquémia Crítica - e culminar na necessidade de amputação do membro se não for efetuado procedimento 
de revascularização. A presença de doença arterial periférica (DAP) independentemente da gravidade da 
sua expressão clínica está associada a um risco elevado de mortalidade cardiovascular - é um marcador 
de risco cardiovascular acrescido. Indivíduos com o diagnóstico de DAP, com ou sem sintomas de isquémia 
dos membros inferiores têm aproximadamente o triplo do risco de mortalidade e eventos cardiovasculares 
major, em comparação com indivíduos sem DAP, nomeadamente para a ocorrência de enfarte agudo do 
miocárdio (EAM), acidente vascular cerebral (AVC) ou de morte cardiovascular2. A componente obstrutiva 
da doença é causada pela aterosclerose e aterotrombose em 80% dos casos razão pela qual é 
frequentemente associada à doença coronária e cerebrovascular, e, em menor número de casos, à 
nefropatia isquémica e insuficiência renal crónica. Vários estudos epidemiológicos apontam para uma 
prevalência da DAP de 3 a 10% na população em geral e de 15 a 20% nos indivíduos com idade superior 
a 70 anos o que conduziu à estimativa de que mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo poderão 
estar afetados pela DAP3,4,. Na primeira década do século XXI (2000 – 2010) o número de doentes 
aumentou cerca de 25%, fenómeno que traduz um padrão de crescimento da doença na população global.  

A prevalência da DAP depende da população estudada e dos critérios de diagnósticos utilizados. Usando 
como critério de diagnóstico objetivo para a presença de doença arterial obstrutiva o valor do índice de 
tornozelo-braço (ITB) <0,90 medido em cada membro inferior, admite-se que possa existir em 4 a 10% dos 
pacientes nos EUA e Europa, o que equivalerá a cerca de 27 milhões de pessoas. Os fatores de risco 
associados são sexo, idade, diabetes, tabagismo, hipertensão arterial, dislipidémia, obesidade, stress e 
fatores genéticos. A DAP poderá ser assintomática em cerca de 20 a 50% dos doentes e foi demonstrado 
que embora mais de metade dos pacientes com o diagnóstico de DAP dos MI refira sintomas atípicos nos 
mesmos, é menor o número dos que referem a presença de claudicação intermitente6. No entanto foi 
reconhecido também que a presença da doença, ainda que assintomática, constitui um marcador de risco 
acrescido de mortalidade e morbilidade cardiovascular pelo que será relevante numa perspetiva global de 
Saúde promover o seu diagnóstico, promoção de hábitos pessoais e sociais saudáveis e intervenção 
terapêutica adequada para controlo dos fatores de risco modificáveis. A sobrevivência dos doentes 
portadores de DAP sintomática depende do seu estádio clínico – é menor quanto mais avançada for a 
doença – e o risco de amputação major aumenta significativamente nos doentes portadores de isquemia 
crítica. 25% dos doentes com claudicação intermitente terá agravamento previsível da sua condição 
isquémica: 5 a 10% virão a desenvolver isquemia crítica dos membros inferiores no primeiro ano após o 
diagnóstico. A mortalidade aos cinco anos é nestes doentes de 10 a 15% (em 75% casos de origem 
cardiovascular), sendo que 20% irão desenvolver um evento cardiovascular não-fatal. No estádio mais 
avançado da DAP - isquemia crítica - caracterizada por dor noturna em repouso, ulceração e/ou gangrena, 
o risco de amputação major poderá chegar aos 90% se não for realizado um procedimento de 
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revascularização. A DAP dos MI é a causa mais comum de amputações não relacionadas com 
traumatismos, em especial nos doentes diabéticos. 

 Segundo um estudo promovido pela Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia Vascular (SPACV) no 
ano de 20085, verificou-se que a prevalência da DAP em Portugal era de 5,9% no Continente, 6,6% na RAA 
e 3,8% na RAM e que estava associada a dois grandes fatores de risco modificáveis: tabagismo e diabetes. 
A presença de diabetes mellitus aumenta significativamente o risco de amputação major dos membros 
inferiores (TASC, 2000)6 e o seu impacto na realidade portuguesa tem sido reconhecido pelo Observatório 
da Diabetes 7. 

Deste modo, consideram-se indispensáveis programas coordenados de intervenção clínica entre os 
Cuidados Primários e Hospitalares para o seu diagnóstico precoce e intervenção terapêutica médica e/ou 
cirúrgica adequados e em tempo oportuno de modo a melhorar a evolução clínica dos doentes, reduzir a 
mortalidade cardiovascular, promover revascularização necessária em tempo oportuno e diminuir o número 
de amputações major que continua elevado na realidade portuguesa. 

De acordo com uma revisão sistemática em relação aos fatores de risco e prevalência da DAP entre 2000 
e 2010, foi estimado um aumento de 23,5% do número de pessoas com DAP8, consequência do aumento 
da esperança média de vida e envelhecimento da população, facto que terá impacto significativo no 
incremento expectável da prevalência da DAP na população portuguesa nas próximas décadas e 
consequente sobrecarga sobre os serviços de Saúde. 

Segundo vários autores, para além do impacto sobre a saúde relacionado com qualidade de vida do 
paciente, a DAP também representa uma sobrecarga económica importante. Relatórios anteriores do 
estudo REACH9 acerca do burden económico da aterosclerose e aterotrombose nos EUA e no Canadá 
revelaram elevado grau de morbilidade, mortalidade e custos associados significativos, facto também 
reconhecido em França e na Alemanha, onde foi possível confirmar o elevado custo associado com 
hospitalizações, intervenções de revascularização e eventos cardiovasculares major. Com efeito nestes 
dois países europeus os custos por internamento no seguimento a dois anos foram de 1.492€ e 1.742€ 
para a doença cerebrovascular, de 1.746€ e 1.784€ para a doença coronária e de 3.182€ e 2.724€ para a 
DAP. 

Segundo alguns autores10, nos doentes com DAP sintomática ocorre uma hospitalização em cada período 
de dois anos, sendo que a média total dos custos associados ao internamento e ao tratamento de doentes 
em ambulatório é de cerca de $20.880. 
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O custo elevado associado à DAP, em comparação com a doença coronária e/ou cerebrovascular também 
foi reconhecido nos EUA e o Canadá. Em 2008, foi estimado em mais de 21 biliões de US$, relacionado 
com as hospitalizações de doentes sintomáticos e nos assintomáticos pelo risco aumentado de eventos 
cardiovasculares com necessidade de internamento hospitalar.  

No estudo já mencionado sobre a realidade atual da Cirurgia Vascular em Portugal, o número de 
internamentos por DAP nos últimos anos teve incremento progressivo até 2013 e com uma redução em 
2014, associada a eventual diminuição do número de doentes internados por claudicação intermitente 
(Figura 1). 

 Fonte: in Sousa, P; Fernandes e Fernandes, J; et al 2016 
Observa-se também um incremento nos internamentos por isquemia avançada acompanhada de 
diminuição nos casos com gangrena.  

Em relação às próximas décadas com o progressivo envelhecimento da população e a elevada prevalência 
dos fatores de risco associados à aterosclerose, a DAP dos MI representará ainda um peso crescente nas 
necessidades de Saúde da população portuguesa. 

Na Figura 2 evidencia-se a mudança de paradigma no tratamento da doença arterial periférica com 
incremento significativo da cirurgia endovascular, mas persistência da opção por cirurgia convencional em 
especial nos estádios mais graves da doença arterial.  

 

  
 

 
Fonte: in Sousa, P; Fernandes e Fernandes, J; et al 2016 

Figura 2: Evolução do tratamento cirúrgico convencional e endovascular na DAP 

Figura 1: Número de Internamentos por DAP e discriminação por estádio clínico 
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3.2. DOENÇA ATEROSCLERÓTICA CAROTÍDEA E DOS TRONCOS SUPRA-AÓRTICOS 

A doença oclusiva dos troncos supra-aórticos, particularmente da bifurcação da carótida primitiva, constitui 
uma causa reconhecida de Acidente Vascular Cerebral estabelecido (AVC) e/ou transitório (AIT). 

O acidente vascular cerebral (AVC) é definido como o desenvolvimento rápido de sintomas/sinais clínicos 
de disfunção neurológica central com duração superior a 24 horas, frequentemente associado a um 
distúrbio focal (ocasionalmente global) da função cerebral afetando a linguagem, mobilidade e sensibilidade 
dos membros e eventualmente da retina - perda súbita de visão unilateral - e que podem conduzir à morte, 
sem outra causa aparente, para além da vascular. Trata-se de uma das maiores causas de mortalidade e 
incapacidade nas sociedades desenvolvidas. 

Os principais fatores de risco para evento cerebrovascular isquémico são os mesmos da aterosclerose e já 
referidos na DAP: idade (depois dos 55 anos de idade o risco duplica), sexo masculino, hipertensão arterial 
(o tratamento adequado da tensão arterial está associado a uma redução do risco de AVC isquémico), 
diabetes, tabagismo e história familiar. 

Em 2012 o AVC foi a principal causa de morte em Portugal, sendo responsável pela morte de 12,8 mil 
indivíduos. Num estudo realizado por Moutinho et al11 que avaliou uma população constituída por 241.000 
utentes registados em Setembro de 2009 no ACES do Porto Ocidental e centros de saúde de Vila Pouca 
de Aguiar e Mirandela, foram identificados 600 episódios de AVC, dos quais 434 (72.3%) correspondendo 
a uma incidência de 2,50 por 1.000 pessoas/ano. Nos EUA cerca de 87% dos AVC são isquémicos sendo 
a doença oclusiva carotídea extracraniana uma das suas causas principais. A sua prevalência entre 2005 
e 2008 foi de 3,0%, mas presume-se que a prevalência de enfartes cerebrais clinicamente silenciosos, 
neste período, terá sido substancialmente maior entre 6 a 28%. A prevenção primária, através do controle 
dos fatores de risco com especial relevo para a hipertensão arterial, é importante uma vez que cerca de 
70% dos AVC´s documentados são inaugurais, não precedidos de isquémia cerebral transitória (AIT) ocular 
e/ou hemisférica. Num estudo de base populacional, em doentes entre os 60 e os 79 anos de idade, a 
prevalência de estenose da artéria carótida interna (ACI) documentada por Ecodoppler foi de 10,5% nos 
homens e 5,5,% nas mulheres12. 

De acordo com os dois estudos randomizados ECST13 e NASCET14 e as Guidelines das sociedades 
científicas de Cirurgia Vascular europeia e norte-americana15,16 apenas as estenoses carotídeas 
sintomáticas (isto é, associadas a sintomas neurológicos e/ou retinianos apropriados) superiores a 70% 
têm indicação para intervenção cirúrgica, preferencialmente, ou endovascular. 
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A presença de doença da bifurcação carotídea não associada a sintomas – doença assintomática – constitui 
um marcador importante de risco cardiovascular global e a sua indicação cirúrgica tem sido objeto de 
controvérsia científica, pela redução significativa do risco neurológico associada ao tratamento médico 
adequado. No entanto, tem sido aceite internacionalmente que estenoses superiores a 80% ou 70% se 
associadas a oclusão carotídea contralateral deverão ter indicação cirúrgica para prevenção do AVC. 

Segundo o estudo de Framingham Heart17, a incidência de AVC parece estar a diminuir nas últimas 
décadas, provavelmente consequência do melhor controlo dos fatores de risco cardiovascular, 
nomeadamente da hipertensão arterial. Os valores de incidência por 100.000 habitantes foram de 7,6; 6,2 
e 5,3 em homens, nos anos de 1950-1977, 1978-1989 e 1990-2004, respetivamente. Rothwell et al12,18 
sugerem também que a incidência de AVC diminuiu no Reino Unido cerca de 40% entre 1980 e 2002. 

Uma elevada proporção de doentes que sobrevive a um AVC vai necessitar de serviços de saúde, sociais 
e apoios familiares de modo a assegurar o tratamento necessário e qualidade de vida. Ao nível do 
internamento hospitalar, no período de 2010 a 2015 foram internados nos hospitais do SNS em Portugal 
cerca de 7.200 doentes com diagnóstico principal de doença carotídea. Quando se incluíram, em igual 
período, as situações com diagnóstico principal e secundário esse número aumentou para cerca de 31.095. 

Em 2010, os custos diretos e indiretos subsequentes do acidente vascular cerebral rondaram os 73,7 biliões 
de dólares nos EUA16. Num estudo de base populacional realizado no Reino Unido por Luengo-Fernandez 
et al18, em que foram estudados 748 AVC e 440 acidentes vasculares transitórios (AIT), verificaram que 
cinco anos após o evento 47% dos doentes tinha falecido e mais de 1/3 dos sobreviventes apresentavam 
algum grau de incapacidade. Tal significa que 70% dos doentes com AVC e 48% dos doentes com AIT ou 
tinham falecido ou estavam com alguma grau de incapacidade ao fim dos cinco anos.  

Deste modo, os esforços feitos para prevenir a ocorrência de AVC, tanto de primeiros eventos como de 
eventos recorrentes, tendem a gerar ganhos em saúde, quer na perspetiva clínica, quer económica. 

O diagnóstico precoce e a endarterectomia da carótida possibilitam uma intervenção terapêutica eficaz para 
a prevenção do AVC nos doentes portadores de lesões de estenose severas (> 70%) associadas a 
sintomas neurológicos e/ou oculares apropriados e > 80-90% na ausência de sintomas com ganhos de 
Saúde reconhecidos e diminuição global dos custos respetivos. 

No estudo já mencionado sobre a realidade portuguesa os internamentos por doença carotídea nos 
hospitais do SNS estão representados na Figura 3. 
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Fonte: in Sousa, P; Fernandes e Fernandes, J; et al 2016 

Estes dados sugerem estabilização no número de internamentos hospitalares – indicações mais rigorosas 
para revascularização – mas revelam a elevada frequência de fatores de risco e doença cardiovascular 
neste grupo de doentes. 

Na Figura 4 demonstra-se que a cirurgia convencional é mais frequente que a opção endovascular no 
tratamento da estenose da bifurcação carotídea. 

 

 

 

 
Fonte: in Sousa, 

P; Fernandes e Fernandes, J; et 
al 2016 

As outras lesões dos troncos supra-aórticos, tronco braquiocefálico, carótidas primitivas e eixo subclávio-
vertebral são mais raras, frequentemente associadas a doenças arteriais inflamatórias, podem ser causa 
de disfunção neurológica central (AIT e/ou AVC) pelo que têm indicação para cirurgia de revascularização 
convencional ou endovascular. A sua prevalência é, no entanto, substancialmente menor que a doença da 
bifurcação carotídea pelo que, embora integrando o âmbito da atividade em Cirurgia Vascular, a sua relativa 
raridade diminui a sua relevância epidemiológica e recomendará o seu tratamento em centros com maior 
experiência. 

Figura 3: Internamentos por doença carotídea e doenças associadas 

Figura 4: Comparação entre cirurgia convencional e endovascular na estenose carotídea 
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3.3. DOENÇA ANEURISMÁTICA DA AORTA E DAS ARTÉRIAS PERIFÉRICAS 

O aneurisma arterial define-se como dilatação focal de pelo menos 50% do diâmetro normal da artéria. 
Localiza-se com maior frequência na aorta abdominal (AAA), considerando-se como valor diagnóstico 
sempre que o diâmetro da aorta seja igual ou superior a 3.0 cm. A doença aneurismática e em especial o 
AAA têm um importante peso nos cuidados de saúde a nível global. 

Vários fatores de risco estão associados ao desenvolvimento desta doença, nomeadamente, o sexo 
masculino, idade avançada >65 anos, dislipidémia, tabagismo, doença pulmonar obstrutiva crónica 
(DPOC), hipertensão arterial (HTA) e história familiar. O tabagismo parece ser o único fator de risco 
modificável provadamente associado ao desenvolvimento, progressão e rotura eventual do AAA. 

Estudos com base em rastreio populacional proporcionaram informação importante sobre a prevalência e 
incidência desta doença assim como a sua história natural19. Os AAA afetam sobretudo a população acima 
dos 50 anos de idade, são cerca de duas a seis vezes mais frequentes nos homens do que nas mulheres 
e cerca de duas a três vezes mais comuns nos caucasianos do que em indivíduos de raça negra e asiáticos. 
Nos homens, o AAA começa a surgir a partir dos 50 anos de idade, atingindo o seu pico de incidência 
aproximadamente nas 7.ª e 8.ª décadas; nas mulheres, ocorre tendencialmente em pessoas mais velhas, 
a sua incidência parece variar na razão direta da idade e tendencialmente está associado com pior 
prognóstico. 

De acordo com o resultado de rastreios realizados nos Estados Unidos da América (EUA) e na Europa, 
cerca de 5% dos homens com mais de 65 anos de idade têm um AAA silencioso. Em Portugal, a SPACV 
realizou em 2012 um rastreio probabilístico, não sistemático, do Aneurisma da Aorta Abdominal (AAA) 
utilizando o exame de Ecografia abdominal módulo B para o diagnóstico. O referido projeto foi realizado 
em todas as capitais de distrito de Portugal continental e ilhas. No total foram realizadas 18 ações de 
rastreio e feitas cerca de 1822 ecografias abdominais. No balanço destas iniciativas, destacou-se uma 
prevalência global de AAA na população com mais de 60 anos de 2,2 %. Este valor subiu para os 3,94% 
nos homens com mais de 65 anos. Este valor de prevalência de cerca de 4% nos homens com mais de 65 
anos é comparável à verificada na população europeia e indicia que esta patologia constitui também um 
desafio relevante de Saúde, particularmente nas sociedades em que se verifica maior esperança de vida e 
persistência de alguns fatores de risco como o tabagismo. 

A doença aneurismática pode aparecer associada à DAP, frequentemente multisegmentar, facto que 
parece determinar maior número de hospitalizações por eventos aterotrombóticos, com maior necessidade 
de procedimentos de revascularização associada como angioplastia coronária, cirurgia carotídea, bypass 
periférico9. 
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Nos EUA tem-se verificado um aumento significativo da incidência de AAA assintomáticos, nas últimas 
duas décadas, em parte devido ao aumento da deteção de casos como resultado do maior uso da 
ultrassonografia e de outros exames de imagiologia, assim como planos de rastreio. A rotura de aneurisma 
da aorta abdominal corresponde à 15ª causa de morte, na população em geral, e à 10.ª causa de morte 
nos homens com mais de 65 anos. Na população com mais de 65 anos de idade a taxa de mortalidade 
associada à rotura do aneurisma da aorta (AAAr) nos EUA, entre 1999 e 2009, foi de 5,6 por 100.000 
habitantes sendo significativamente mais elevada nos homens (9,0/100.000) e menor nas mulheres 
(3,2/100.000)21. Apenas metade dos indivíduos com rotura de AAA sobrevive até à chegada a centro 
hospitalar diferenciado. O tratamento cirúrgico por via convencional (cirurgia aberta) tem mortalidade que 
varia entre 30 e 50% segundo as séries mais modernas, mas a generalização das técnicas endovasculares 
parece estar associada a redução da mortalidade hospitalar e das complicações pós-operatórias22. 

A mortalidade global dos AAA tem vindo a diminuir nos últimos 15 anos, nomeadamente pela deteção 
precoce e tratamento eletivo com redução significativa da incidência de rotura como foi evidenciada em 
estudo recentemente divulgado e realizado na Suécia (Bjork et al, 2016)23. A implementação de programas 
de rastreio nos grupos populacionais de maior risco – homens com idade >65 anos - poderá contribuir de 
forma decisiva para a redução das mortes por rotura de aneurisma da aorta, possibilitando o seu tratamento 
eletivo. 

O AAA é, pois, uma patologia frequente, importante causa de mortalidade em vários países do mundo e 
também em Portugal, e não obstante a necessidade de dados mais fiáveis sobre a sua incidência na 
população portuguesa, constitui uma percentagem apreciável das necessidades em Cirurgia Vascular no 
nosso país. 

Os dados nacionais obtidos referentes a internamento hospitalar de doentes com AAA são evidenciados 
na Figura 5. 

 

  

 

 

Fonte: in Sousa, P; Fernandes e Fernandes, J; et al 2016). 

Figura 5: Internamentos por doença aneurismática da aorta e doenças associadas 
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Na Figura 6 demonstra-se um aspeto importante da realidade portuguesa no tratamento do aneurisma da 
aorta caracterizada pela maior frequência de cirurgia endovascular em relação ao tratamento convencional, 
particularmente nas situações eletivas. 

 

 

 

 
 

Fonte: in Sousa, P; Fernandes e Fernandes, J; et al 2016) 

A implementação de um programa de rastreio nacional nos homens de idade> 65 anos é uma necessidade 
e deverá ser concretizada mediante um programa de intervenção em colaboração com os Cuidados 
Primários de Saúde. A evidência científica atual sugere também que a solução endovascular terá menor 
mortalidade e menos complicações que a cirurgia convencional, pelo que há uma tendência internacional 
para a sua utilização mais frequente na rotura do AAA. 

Os aneurismas periféricos são mais raros e destes o mais comum é o aneurisma popliteu. É frequentemente 
bilateral (50% dos doentes), em 30% dos casos poderá estar associado a AAA, a sua incidência é de 
8,3/1.000.000 habitantes. É causa de complicações isquémicas graves com risco potencial de amputação 
major se não for tratado em tempo oportuno, de sintomas por compressão venosa e/ou nervosa, e mais 
raramente, por rotura. A sua taxa de complicações está estimada em cerca de 7,5% / ano, pelo que são 
necessárias o diagnóstico precoce e a intervenção terapêutica oportuna. Constitui uma realidade clínica 
relativamente frequente nos serviços vasculares com urgência permanente, pois ainda são diagnosticados 
com alguma frequência em fase de complicações agudas, isquémicas ou rotura. Os restantes aneurismas 
periféricos, subclávia, femoral e das artérias viscerais são entidades raras as quais devem ser 
preferencialmente tratadas nos centros com maior volume cirúrgico. 

 

 

Figura 6: Comparação da frequência cirurgia convencional vs endovascular no aneurisma da aorta 
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3.4. DOENÇA VENOSA CRÓNICA 

A doença venosa crónica (DVC) dos membros inferiores é uma das doenças mais comuns na Europa 
Ocidental e nos Estados Unidos da América. Os dados referentes a países em desenvolvimento são muito 
escassos e a verdadeira magnitude do problema não é conhecida. Infelizmente, mesmo nos países 
desenvolvidos, onde o problema parece estar bem caraterizado, a sua prevalência é ainda subestimada 
pelos doentes, profissionais de saúde e sociedade em geral. No entanto, o impacte da DVC na qualidade 
de vida dos doentes (QoL) e em termos económicos, particularmente nos países desenvolvidos, é 
considerável. 

Os primeiros estudos epidemiológicos nos países ocidentais demonstraram que a DVC teria um impacte 
socioeconómico considerável devido à sua elevada prevalência, aos custos associados ao diagnóstico e 
tratamento e, não menos importante, ao absentismo profissional. 

As varizes estão presentes em 25% a 33% dos adultos do sexo feminino e 10% a 40% do sexo masculino. 
No estudo de Framingham17, a incidência anual de varizes foi de 2,6% nas mulheres e 1,9% nos homens. 
Foram descritos valores de incidência semelhantes no Bonn vein study 224, em que 4% dos doentes com 
DVC estabelecida evoluía para uma classe superior de CEAP (Classificação Clinica-Anatómica-Etiológica-
Patofisiológica da DVC) a cada ano. Resultados semelhantes foram encontrados em mulheres, uma 
prevalência de 20% na idade de 30 a 40 anos que aumenta gradualmente para valores superiores a 50% 
na faixa etária dos 70 anos. Vários estudos vieram demonstrar que a prevalência da doença venosa crónica 
aumenta com a idade. A prevalência de varizes em homens com idades entre 30 a 40 anos é de cerca de 
3%, enquanto na faixa etária acima de 70 anos pode registar valores próximos de 40%. 

No San Valentino Vascular Screening Project25 foi registada uma prevalência de 7% para varizes e 0,86% 
para insuficiência venosa crónica (IVC) sintomática, nomeadamente úlceras venosas crónicas, entre os 30 
000 indivíduos avaliados clinicamente e por Ecodoppler. Tal como em estudos anteriores, a IVC foi mais 
comum em idades mais avançadas, mas não houve diferenças significativas entre sexos. Estimou-se que 
2,5 milhões de pessoas nos Estados Unidos da América têm IVC, e desses, 20% desenvolvem úlceras 
venosas. 

Os dados do sistema de segurança social brasileiro mostraram que a DVC foi a 14.ª doença mais 
frequentemente associada ao absentismo temporário ao trabalho e a 32.ª causa de incapacidade 
permanente e apoio subsidiário26. Em estudos recentes realizados na França, Alemanha e Polónia, a 
classificação CEAP foi utilizada para diferenciar entre as classes de DVC, ainda que tenham sido usados 
critérios de seleção diferentes. 
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O impacte socioeconómico da DVC é devido ao enorme número de indivíduos afetados, aos custos com 
diagnóstico e tratamento, à morbilidade e sofrimento associados, que se refletem na deterioração da 
qualidade de vida e perda de dias de trabalho. Nos EUA, a úlcera venosa provoca a perda de 2 milhões de 
dias de trabalho por ano. Outro estudo em França revelou que cerca de 7% da população ativa está fora 
do trabalho por causa da doença venosa (CEAP: C1-C6), com uma estimativa global de 4 milhões de dias 
de trabalho perdidos por ano e um custo estimado de 320 milhões€27. O problema é ainda potenciado por 
se tratar de uma doença progressiva e recorrente. 

Os custos diretos estão associados ao diagnóstico e tratamento no hospital e/ou em ambulatório. Os custos 
indiretos referem-se, maioritariamente, a perda de dias de trabalho e decorrentes da diminuição da 
qualidade de vida destes doentes (QoL). 

As estimativas dos custos anuais totais de DVC variam entre 600 a 900 milhões de euros nos países da 
Europa Ocidental (representando cerca de 1-2% do orçamento total de saúde) 26,27. Nos EUA calcula-se 
que esse valor atinja os 2,5 mil milhões de US Dólares28. 

A análise dos dados detalhados em França em estudos realizados na década de 90, permitiu estimar uma 
despesa total com a DVC de 2,24 mil milhões de euros, estando 41% relacionados com a medicação; 34% 
com cuidados hospitalares e; 13% com honorários médicos. Foi registado um total de 200.000 
hospitalizações por DVC durante esse ano, das quais 50% foram por varizes, constituindo a 8.ª causa mais 
comum de hospitalização. Estes custos representaram 2,6% do orçamento total da saúde desse ano29. 

A prevalência de edema e alterações cutâneas, tais como hiperpigmentação e eczema, devido a DVC, varia 
entre 3% a 11% da população. Quanto às úlceras venosas, alguns estudos referem uma ocorrência em 
cerca de 0,3% nos adultos, em países ocidentais. A prevalência de úlceras ativas e cicatrizadas 
combinadas é de cerca de 1%. A cicatrização pode ser mais demorada nos doentes de classe social mais 
baixa e nos indivíduos solteiros. Mais de 50% das úlceras venosas necessitam de tratamento por um 
período superior a um ano. 

Um outro estudo prospetivo, permitiu concluir que, do total de custos relacionados com o tratamento das 
úlceras venosas, 48% deveram-se aos cuidados prestados em ambulatório, 33% com medicação, 16% 
com hospitalizações e 3% com a perda de dias de trabalho31.  

O impacte socioeconómico da úlcera venosa é significativo, resultante da diminuição da capacidade de 
participar em atividades sociais e ocupacionais, redução na QoL dos doentes, e imposição de restrições 
financeiras. Num estudo populacional no Reino Unido, a duração média para cicatrização das úlceras foi 
de nove meses, sendo que 20% das úlceras não tinham cicatrizado num período de dois anos e a sua 
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elevada recorrência fez com que 66% dos doentes tivessem episódios de ulceração com duração superior 
a cinco anos32. Os dados publicados mostram que a úlcera venosa pode provocar a reforma antecipada de 
uma parte substancial dos trabalhadores nestas condições, podendo atingir cerca de 12,5%30. 

Custos igualmente elevados foram relatados na Alemanha, onde os gastos aumentaram em 103% entre 
1980 e 1990 atingindo cerca de 1 bilião de € - custos com internamento de 250 milhões; custos em 
ambulatório de 234 milhões € e custos com medicação de 207 milhões €. Custos similares foram 
observados em 2002, com uma diminuição de 20% em 2006 devido à redução de 37% dos custos com 
internamento, em grande medida devido à ambulatorização dos cuidados. Na Suécia, o custo médio mensal 
do tratamento das úlceras venosas em 2002 foi de 101 €, com um custo anual estimado de 73 milhões €27. 

Um estudo prospetivo realizado em 23 centros alemães especializados no tratamento de feridas envolveu 
um total de 218 doentes (62,1% do sexo feminino). O custo médio total por ano foi 9.569 € [8.658 € (92%) 
de custos diretos e 911 € (8%) de custos indiretos], maioritariamente devido a internamentos, taxas de 
cuidados de enfermagem em ambulatório e tratamentos não farmacológicos33. 

Os medicamentos flebotrópicos prescritos representam também um custo considerável, estimando-se 
valores de 63,2 milhões € em Espanha; 25 milhões € na Bélgica e 457 milhões de na França. Duas análises 
semelhantes realizadas na Alemanha e na França mostraram que quase 50% da população com idade 
superior aos 15 anos referiam problemas venosos e destes, 90,3% compraram um medicamento 
venotónico34,35 

Em Portugal, cerca de 8% dos doentes reformam-se antecipadamente devido à DVC. Este facto é ainda 
mais preocupante, na medida em que a DVC está presente em cerca de 1/3 da população. Cerca de sete 
em cada 10 mulheres com mais de 30 anos sofre de problemas de circulação venosa e metade não está 
tratada. Os dados apontam para dois milhões de portuguesas com mais de 30 anos que sofrem desta 
doença. Os custos diretos estão associados ao diagnóstico e tratamento no hospital e/ou em ambulatório. 
Os custos indiretos referem-se, maioritariamente, a perda de dias de trabalho e decorrentes da diminuição 
da qualidade de vida destes doentes (QoL). 
 
Existe uma relação direta entre a prevalência destas doenças e a idade, é frequente a sua associação a 
fatores de risco como a diabetes, obesidade, tabagismo, hipertensão e dislipidémia, factos que permitem 
perspetivar relevância epidemiológica significativa em Portugal, com custos sociais e económicos 
progressivamente maiores no futuro próximo. 
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A DVC constitui um peso muito relevante nas necessidades de Cirurgia Vascular na população portuguesa 
e cuja resposta é manifestamente insuficiente. Não sendo uma Patologia de importância vital tem relevância 
na qualidade de vida, absentismo e risco de ulceração crónica dos membros inferiores. 

Na Figura 7 evidencia-se a redução significativa do número de internamentos por insuficiência venosa 
crónica – Varizes dos M.Inf. – correspondendo a uma política de ambulatorização dos cuidados cirúrgicos 
e a distribuição etária da população afetada. 

Fonte: in Sousa, P; Fernandes e Fernandes, J; et al 2016) 

O desenvolvimento e eficácia de novas tecnologias terapêuticas endoluminais, uma política consequente 
de ambulatorização dos cuidados cirúrgicos e a implementação de programas conjuntos com os Cuidados 
de Saúde Primários poderão representar uma melhoria significativa nos cuidados prestados à população 
portuguesa no âmbito do SNS. 

Entre as restantes situações clínicas que constituem o âmbito da atividade de Cirurgia Vascular e que foram 
já previamente mencionadas noutra secção, merecem uma relevância especial os Traumatismos 
Vasculares e a Cirurgia dos Acessos Vasculares à Hemodiálise, quer pela sua gravidade, risco vital e de 
incapacidade, necessidade de cooperação multidisciplinar no âmbito dos necessários Centros de Trauma, 
como pelo impacto na realidade portuguesa consequência da elevada prevalência de doença renal crónica 
a necessitar hemodiálise e o contributo indispensável da Cirurgia Vascular no tratamento destes doentes.  

A apreciação epidemiológica no âmbito dos traumatismos é relativamente desconhecida na realidade 
portuguesa, não obstante alguns estudos de revisão sobre experiências institucionais publicados e/ou 
objeto de comunicação em fóruns científicos.  

A participação de equipas de Cirurgia Vascular diferenciada é fundamental nos serviços de Urgência que 
respondem ao Trauma, mas consideramos essencial a definição programática e estruturação de grandes 
Centros de Trauma com distribuição regional, que possam oferecer os melhores cuidados especializados 
nestas situações clínicas de elevada gravidade e complexidade. 

Figura 7: Número de Internamentos por Doença Venosa e distribuição etária da população afetada 
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Em relação ao problema da Hemodiálise, cuja dimensão e definição de linhas programáticas extravasa o 
âmbito deste Grupo de Trabalho, é fundamental reconhecer a colaboração indispensável dos cirurgiões 
vasculares na realização dos procedimentos vasculares para a hemodiálise. A sua quantificação é variável, 
mas representa em todo o País, uma importante área de intervenção da Especialidade. 
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4 – CARATERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO NACIONAL ATUAL  

A implementação de uma rede de referenciação deve centrar-se nas necessidades da população, na 
promoção da equidade no acesso aos serviços especializados tendo em conta as particularidades regionais 
e uma visão global nacional. São pilares na sua constituição a centralidade no doente e suas necessidades 
– patient-centred medicine - eficiente articulação entre níveis de cuidados e sua complementaridade de 
modo a aproveitar sinergias, otimização dos recursos humanos e tecnológicos para obter a sua 
rentabilidade máxima. 
O Documento Oficial “Rede de Referenciação Hospitalar em Cirurgia Vascular” publicado em 2004 pela 
DGS/MS, baseou as suas recomendações nos seguintes pressupostos: 

o Definição e caracterização de Unidades de Cirurgia Vascular e Serviços de Cirurgia 
Vascular segundo critérios de disponibilidade de recursos humanos, recursos físicos e área 
de referenciação; 

o Articulação e referenciação em rede entre unidades/serviço; 
o Relação de especialistas de 0,01 e 0,02/1.000 habitantes (média 0,015), correspondendo a 

cerca de 150 especialistas em Portugal conforme se evidencia no Quadro I. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Quadro I: Modelo estruturante para a Organização Hospitalar da Angiologia e Cirurgia Vascular - 2004 
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Na reorganização da rede hospitalar devem ser considerados diversos fatores, nomeadamente: critérios 
de qualidade clínica, proximidade geográfica, nível de especialização e complementaridade das diferentes 
especialidades, capacidade instalada, mobilidade dos recursos, procura potencial, acessibilidades, redes 
de referenciação por especialidade, equipamento pesado de meios complementares de diagnóstico e de 
terapêutica disponíveis, benchmarking internacional e realidade sociodemográfica de cada região. 
As propostas da nova rede devem ter em atenção a nova realidade no País e baseada em critérios de 
distribuição e rácios, previamente definidos e de instalação, equipamentos e recursos humanos. 
Em conformidade com estes requisitos considerou-se ser fundamental proceder a análise rigorosa da Rede 
Hospitalar pública, da sua distribuição segundo a área geográfica das ARS do Norte, Centro, LVT, Alentejo 
e Algarve, dimensão populacional, distribuição de recursos humanos e tecnológicos (se possível) e 
indicadores de atividade clínica fornecidos pela ACSS que serão reunidos em Anexo. 
 

4.1. ARS NORTE 

O Norte de Portugal caracteriza-se por uma distribuição assimétrica da população, como acontece no resto 
do País que privilegia os grandes centros urbanos e a proximidade com o litoral. A criação de Unidades e 
Serviços de Angiologia e Cirurgia Vascular no Norte do País, não teve em conta a organização 
administrativa por distritos desde o seu início. E mesmo após a elaboração do documento “Rede de 
Referenciação Hospitalar em Cirurgia Vascular” publicado em 2004 pela DGS/MS apareceram novas 
Unidades com localização discutível e atribuição de prestação de serviço a populações cuja dimensão não 
era compatível com os recursos disponibilizados e até com a sua distribuição geográfica. 
O modelo proposto em 2004 para a arquitetura da RRH está representado no Quadro II. 
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Esta proposta de organização – que não foi consubstanciada e sofreu sucessivas adaptações / distorções 
– constituía suporte para uma proposta de arquitetura da rede de referenciação regional. 
A situação atual resulta de múltiplas alterações feitas nas unidades hospitalares do Norte, desde o plano 
inicial de 2004, com construção de novos hospitais, encerramento de outros e agregação de unidades em 
centros hospitalares e unidades locais de saúde. Simultaneamente houve crescente melhoria da rede viária 
nacional o que gerou fenómenos de proximidade geográfica de algumas destas Unidades/Serviços, como 
se evidencia no Quadro III. Os eixos viários que entretanto se construíram em Portugal criaram uma lógica 
de proximidade com os grandes Centros Hospitalares, com maior capacidade assistencial no âmbito da 
Angiologia e Cirurgia Vascular (ACV), facilitaram o transporte dos doentes reduzindo tempos de deslocação 
de forma significativa. 
 
 
 

Quadro II: Rede de Referenciação Hospitalar - proposta de 2004, para Cirurgia Vascular - ARS 
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Fonte: ACSS, IP. 

A distribuição da população pelas unidades hospitalares (em destaque as unidades com Angiologia e 
Cirurgia Vascular até início de 2016) está evidenciada no Quadro IV. 
Quadro IV: População servida por cada entidade hospitalar da ARS Norte - Áreas de Influência Direta 

Entidade Hospitalar População 
CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÃO, E.P.E. 330.386 
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, E.P.E. 244.361 
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E.P.E. 302.891 
CENTRO HOSPITALAR ENTRE DOURO E VOUGA, E.P.E. 274.856 
CENTRO HOSPITALAR PÓVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, E.P.E. 142.941 
CENTRO HOSPITALAR TÂMEGA E SOUSA, E.P.E. 519.769 
CENTRO HOSPITALAR TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO, E.P.E. 273.263 
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA - ESPINHO, E.P.E. 335.589 
HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA, GUIMARÃES, E. P. E. / HOSPITAL DE SÃO JOSÉ - FAFE 256.660 
HOSPITAL DE BRAGA, P.P.P. 290.443 
HOSPITAL DE SANTA MARIA MAIOR, E.P.E. - BARCELOS 154.645 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E. 175.478 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E. 244.836 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, E.P.E. 136.252 

Total - ARS NORTE 3.682.370 
 Fonte: Cálculos populacionais efetuados com base na população Total, apurada nos Censos 2011, e transposta pelo INE para as 
novas freguesias – validação por parte da respetiva ARS em 29/09/2015.  
Nota: Embora conste nos dados da ACSS a existência de um especialista no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 
(CHTMAD), de facto esta instituição deixou de ter Cirurgiões Vasculares em Junho de 2016. 
 
Estes serviços dispunham, em 2016, dos seguintes recursos humanos – ver Quadro V. 

 
 

Quadro III: Distribuição Hospitalar e rede viária da ARS Norte 
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Quadro V: Distribuição de Médicos - Internos e Especialistas - na ARS Norte, em 2016 

 
Fonte: ACSS, IP - RHV (dados de agosto 2016), exceto no caso do Hospital de Braga, P.P.P., cuja fonte é a própria Sociedade 
Gestora do Estabelecimento/ Parceiro Privado no Hospital P.P.P. – (dados de setembro de 2016); com ajustamentos aplicados 
pela ARS Norte. 
Nota: Os médicos que pertenciam, em 2014, ao Centro Hospitalar Alto Ave, E.P.E. (extinto em 2015), aparecem alocados ao 
Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, E. P. E. / Hospital de São José - Fafe. 
 
A rede de referenciação urgente e não urgente no Norte de Portugal em 2016 está evidenciada no Quadro 
VI: 
Quadro VI: Referenciação em 2016 

 
Agregando as áreas de referenciação direta e indireta, a correlação atual entre a disponibilização de 
especialistas e a população de referência, para cada serviço existente, é a seguinte (Quadro VII): 
 
 
 

ARS Norte 14 6 20 13 21 11 4 3 52 72
Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, E.P.E. 0 0
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E. 4 2 6 2 6 1 1 10 16
Centro Hospitalar de São João, E.P.E. 6 2 8 4 5 3 2 1 15 23
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 4 2 6 2 3 5 1 2 13 19
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E. 2 2 4 4
Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, E. P. E. /Hospital de São José – Fafe 2 1 2 5 5
Hospital de Braga, PPP 1 4 5 5

ARS/Instituição
0-29 30-39 Internos 

Total 30-39 40-49 50-59
Total 
Geral60-64 65+ Médicos 

Total

Médicos Existências
2016

Internos Médicos



RRH ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR  
 

46 

Quadro VII: Referenciação global da especialidade e respetiva correlação entre especialistas e população – ARS Norte 

Entidades Hospitalares  População Especialistas (Esp.) 
Ratio Esp./1000 hab. 

CENTRO HOSPITALAR DE SÃO JOÂO, E.P.E. 330.386 15 0,045  
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE MATOSINHOS, E.P.E. 175.478     
CENTRO HOSPITALAR PÓVOA DO VARZIM - VILA DO CONDE, E.P.E. 142.941     

Total 648.805 15 0,023 
CENTRO HOSPITALAR VILA NOVA DE GAIA - ESPINHO, E.P.E. 335.589 10  0, 029 
CENTRO HOSPITALAR ENTRE DOURO E VOUGA, E.P.E. 274.856     

Total 610.445 10 0,016 
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E.P.E. 302.891 13 0,043 
CENTRO HOSPITALAR TRÁS OS MONTES E ALTO DOURO, E.P.E. 273.263     
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE, E.P.E. 136.252     

Total 712.406 13 0,018 
HOSPITAL DE BRAGA, P.P.P. 290.443 5 0,017  
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO ALTO MINHO, E.P.E. 244.836     
HOSPITAL DE SANTA MARIA MAIOR, E.P.E. – BARCELOS 154.645     
CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO AVE, E.P.E. 244.361     

Total 934.285 5 0,005 
CENTRO HOSPITALAR TÂMEGA E SOUSA, E.P.E. 519.769 4 0,008 
HOSPITAL DE GUIMARÃES, E.P.E. / HOSPITAL DE SÃO JOSÉ - FAFE 256.660 5 0,019 

Notas:  
a) As entidades hospitalares assinaladas a amarelo são aquelas que apresentam serviço de ACV, à data de elaboração do presente documento. 
b)     Aos totais determinados para: o CHP, CHSJ e CHVNG/E acrescem as urgências noturnas provenientes dos outros hospitais 
da ARS Norte. 

 

Se o quadro médico do Centro Hospitalar S. João, Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho e 
Hospital de Senhora de Oliveira em Guimarães parecem adequados à área populacional de referência 
direta e indireta não urgente, os restantes hospitais com especialidade de cirurgia vascular apresentam 
desequilíbrios marcados. Quer o Centro Hospitalar Tâmega/Sousa, quer o Hospital de Braga apresentam 
excesso de população para o quadro médico que possuem. Já o Centro Hospitalar do Porto, poderá vir a 
apresentar um quadro médico excessivo para a população servida, quando o Centro Hospitalar Trás-os-
Montes/Alto Douro voltar a conseguir formar uma unidade de cirurgia vascular. Como os Hospitais de 
Guimarães/Hospital de Fafe, de Braga e CH Tâmega/Sousa apenas dispõem de apoio ao Serviço de 
Urgência durante o horário laboral do quadro médico aí presente (dias úteis das 08h-20h), o Centro 
Hospitalar S. João vê aumentada a sua área de referenciação urgente no período noturno em dias úteis e 
fins de semana (24 horas/7 dias) para 2 359 519 habitantes. 

Os circuitos de referenciação, realizados a partir dos ACES/ULS, e em funcionamento, à data da elaboração 
do presente documento, estão representados no Quadro VIII, IX, X e XI. 
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Quadro VIII: Áreas de influência direta das entidades hospitalares da ARS Norte 

 
 

Quadro IX: Áreas de influência direta das entidades hospitalares da ARS Norte (cont.) 
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Quadro X: Áreas de influência direta das entidades hospitalares da ARS Norte (cont.) 

 
 

Quadro XI: Áreas de influência direta das entidades hospitalares da ARS Norte (cont.) 

 
 

A atividade desenvolvida pelos serviços e unidades de Angiologia e Cirurgia Vascular pertencentes à ARS 
do Norte podem ser apreciadas nos dados fornecidos pela ACSS, que constam do Anexo. 
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4.2. ARS CENTRO 

A ARS Centro representa 27% do território de Portugal Continental e 18,4% da sua população. É, assim, 
uma região extensa no contexto nacional, embora com baixa densidade demográfica no interior. 

A rede urbana e a forma de povoamento são determinadas pelas características morfológicas do território, 
atravessado pela cordilheira central e recortado por múltiplas linhas de água, dificultando a mobilidade dos 
doentes. 

Nas duas últimas décadas, acentuaram-se os processos de urbanização e evolução do povoamento, com 
progressiva concentração da população no litoral e no reforço demográfico nos principais centros urbanos 
do interior. 

O litoral da região é palco de três sistemas urbanos: 

 Sistema urbano do Baixo Vouga, que se desenvolve em torno dos polos de Aveiro-Águeda, 
incluindo Ílhavo / Estarreja / Albergaria-a-Velha / Oliveira do Bairro / Ovar; 

 Sistema urbano do Baixo Mondego, polarizado pelos polos de Coimbra-Figueira da Foz, com 
Lousã /Miranda do Corvo /Condeixa-a-Velha / Penela /Montemor–o-Velho / Soure / Cantanhede  
/ Mealhada; 

 Sistema urbano do Pinhal Litoral, que se desenvolve em torno dos polos de Leiria-Marinha Grande, 
incluindo a Batalha e Pombal. 

No Interior, podemos distinguir: 

 Sistema urbano do Dão Lafões centrado em Viseu, que inclui Mangualde / Nelas / S. Pedro do Sul 
/ Tondela; 

 Eixo longitudinal Guarda – Covilhã – Fundão - Castelo Branco. 

A região de saúde do Centro apresenta indicadores globais muito favoráveis mas existem grandes assimetrias 
a nível regional: Coimbra tem uma grande concentração de recursos relativamente a outras cidades e, em 
particular, ao interior. A rede privada de hospitais tem uma dimensão claramente menor em relação a outras 
zonas do País; há nove especialistas na medicina privada em acumulação com a atividade no SNS e apenas 
um exclusivamente na atividade privada. 
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O panorama atual da referenciação hospitalar na Região de saúde do Centro está ainda dependente do 
modelo aprovado pela DGS/MS em 2004 e está documentada no Quadro XII. 

 

 
As áreas de influência direta das entidades hospitalares SNS da região de saúde do Centro são 
evidenciadas no Quadro XIII. 
  

Quadro XII: Rede de Referenciação Hospitalar, proposta em 2004, para Cirurgia Vascular - ARS Centro 
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Quadro XIII: População servida por cada entidade hospitalar da ARS Centro - Áreas de Influência Direta 

Entidade Hospitalar População 
CENTRO HOSPITALAR COVA DA BEIRA, E.P.E. 87.869 
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA E.P.E. 363.404 
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E.P.E. 314.996 
CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 337.192 
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, E.P.E. 267.633 
HOSPITAL ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO - CANTANHEDE 49.060 
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, E.P.E. 107.541 
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR 55.398 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E. 155.466 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E.P.E. 108.395 

Total - ARS Centro 1.846.954 
Fonte: Cálculos populacionais efetuados com base na população total, apurada nos Censos 2011, e transposta pelo 
INE para as novas freguesias – validação por parte da respetiva ARS em 29/09/2015.  

Na região de saúde do Centro existem dois serviços de Cirurgia Vascular assinalados a amarelo no Quadro 
XIV: no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, E.P.E. cuja área de referenciação global abrange uma 
população de cerca de 1.420.000 habitantes e no Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. com uma 
referenciação direta para uma população de cerca de 420.000 habitantes. 

Quadro XIV: Referenciação global da especialidade e respetiva correlação entre especialistas e população – ARS Centro 

Entidades Hospitalares  População Especialistas (Esp.) 
Ratio Esp./1000 hab. 

CENTRO HOSPITALAR E UNIVERSITÁRIO DE COIMBRA, E.P.E. 337.192 8 0,024  
CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E.P.E. 363.404     
CENTRO HOSPITALAR DO BAIXO VOUGA, E.P.E. 314.996     
HOSPITAL ARCEBISPO JOÃO CRISÓSTOMO - CANTANHEDE 49.060     
HOSPITAL DISTRITAL DA FIGUEIRA DA FOZ, E.P.E. 107.541     
HOSPITAL DR. FRANCISCO ZAGALO - OVAR 55.398     
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DE CASTELO BRANCO, E.P.E. 108.395     

TOTAL 1.423.855 8 0,006 
CENTRO HOSPITALAR TONDELA-VISEU, E.P.E. 267.633 2 0,008 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DA GUARDA, E.P.E. 155.466     

TOTAL 423.099 2 0,005 
Notas:  
a) As entidades hospitalares assinaladas a amarelo são aquelas que apresentam serviço de ACV, à data de elaboração do presente documento. 
b) Ao total determinado para o CHUC acrescem as urgências noturnas provenientes do CHTV. 
 



RRH ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR  
 

52 

Os circuitos de referenciação, realizados a partir dos ACES/ULS, e em funcionamento, à data da elaboração 
do presente documento, estão representados nos Quadros XV e XVI. 

Quadro XV: Áreas de influência direta das entidades hospitalares da ARS Centro 

 
   

Quadro XVI: Áreas de influência direta das entidades hospitalares da ARS Centro (cont.)  
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A distribuição dos profissionais, Internos e Especialistas, está evidenciada no Quadro XVII.  

Fonte: ACSS, IP – RHV, dados de agosto de 2016. 
A estruturação proposta pelo grupo de trabalho para a criação da rede nacional de referência hospitalar 
aprovada em 2004 nunca chegou a ser plenamente implementado na região de saúde do Centro, não tendo 
nunca sido criadas Unidades de Cirurgia Vascular em Aveiro e Leiria. A unidade do hospital de Viseu 
passou a ter a designação de serviço, apesar de apenas dispor de dois médicos especialistas e não 
conseguir, naturalmente, assegurar a urgência 24 horas /7 dias. 

Atendendo à tipologia do hospital com urgência polivalente e uma população direta do distrito de Viseu de 
267.633 habitantes e indireta do distrito da Guarda de 155.466 habitantes, poderá justificar-se a existência 
de um serviço, o qual não é compatível com um quadro de pessoal médico de apenas dois especialistas. 

O distrito da Guarda não referencia, na maioria das situações, de forma direta para o hospital de Viseu, 
podendo resultar atrasos com prejuízo do acesso dos doentes aos cuidados de saúde especializados. 

A Região de Saúde do Centro tem, claramente, uma oferta muito deficiente na área da especialidade de 
Angiologia e Cirurgia Vascular no SNS com manifesto prejuízo da Patologia Venosa tratada no sistema 
público. Existe na região uma área muito significativa que é de referência direta para o Centro Hospitalar 
Universitário de Coimbra em cirurgia vascular que dista mais de 1 hora por estrada, contrariando os padrões 
definidos oficialmente. 

A distribuição geográfica das instituições hospitalares e a rede viária atual estão representadas no Quadro 
XVIII.  

0-29 30-39 30-39 40-49 50-59 60-64 65+
ARS Centro 4 4 8 2 3 3 1 1 10 18
 Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. 1 1 2 2
 Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 4 4 8 2 2 2 1 1 8 16

ARS / Instituição
Médicos Existências

2016
Internos Internos 

Total
Médicos Médicos 

Total
Total 
Geral

Quadro XVII: Distribuição de Médicos - Internos e Especialistas . na ARS Centro, em 2016 
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Fonte: ACSS, IP. 

Comprova-se assimetria entre o litoral e o interior com dificuldade de acesso ao CHUC, único serviço com 
Urgência permanente 24 horas/7dias particularmente das zonas do interior, e não obstante o 
desenvolvimento da rede viária. O CHTV não tem serviço de Urgência Vascular diária. 

Conforme assinalado o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra tem na sua área de referenciação 
estabelecida desde 2004 uma população de 1.423.855 habitantes. O Centro Hospitalar Tondela-Viseu por 
sua vez tem uma população local de 267.633 habitantes e de 155.466 habitantes como referenciação 
indireta. Para o desenvolvimento da sua atividade estes dois serviços contam com 8 Especialistas e 8 
Internos no CHUC e 2 no CHTV, facto que inviabiliza que este serviço possa ter Urgência diária. 

A atividade desenvolvida pelos serviços e unidades de Angiologia e Cirurgia Vascular pertencentes à ARS 
do Centro podem ser apreciadas nos dados fornecidos pela ACSS que constam do Anexo. 

 

4.3. ARSLVT 

Nesta região de saúde está concentrada mais que 35% da população nacional (3.500.000 habitantes) e 
nela existem 13 Centros Hospitalares e Hospitais, 6 deles com Serviços de Angiologia e Cirurgia Vascular 
(Quadro XXV) assinalados a amarelo. 

 
 

Quadro XVIII: Distribuição Hospitalar e rede viária da ARS Centro 



RRH ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR  
 

55 

Quadro XIX: População servida por cada entidade hospitalar da ARS LVT - Áreas de Influência 

Entidade Hospitalar População 
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO-MONTIJO, E.P.E. 213.584 
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E. 349.307 
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, E.P.E. 257.372 
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, E.P.E. 233.516 
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE 290.782 
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. 226.229 
CENTRO HOSPITALAR MÉDIO TEJO, E.P.E. 182.067 
HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO - LOURES, P.P.P. 288.883 
HOSPITAL DE CASCAIS DR. JOSÉ DE ALMEIDA, P.P.P. 206.479 
HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA, P.P.P. 244.377 
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, E.P.E. 196.620 
HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.E. 332.299 
HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA, E.P.E. 535.927 

Total - ARS LVT 3.557.442 
Fonte: Cálculos populacionais efetuados com base na população Total, apurada nos Censos 2011, e transposta pelo 
INE para as novas freguesias – validação por parte da respetiva ARS em 09/06/2016.  

Dos seis serviços existentes, dois no CHLN e CHLC têm maior dimensão, estão integrados em estruturas 
hospitalares académicas - Centros Académicos Clínicos de Medicina e têm capacidade formativa integral. 
Os restantes quatro serviços estão localizados no CHLO, HGO, HBA e Hospital de Santarém, não têm 
idoneidade formativa nem afiliação académica (Quadro XX). 

De acordo com a Portaria n.º 82/2014, de 10 de abril (entretanto revogada), foram integrados em Hospitais 
de Nível III os CHLN e CHLC, de Nível II, HGO e Hospital Egas Moniz (HEM) integrado no CHLO e de Nível 
I Hospital Beatriz Ângelo (HBA) e Hospital de Santarém (HDS), o que determinou organização, 
disponibilização de recursos humanos e tecnológicos, diferenciação, capacidade de intervenção e de 
produção diferentes. O serviço de Urgência permanente 24horas/7dias é apenas assegurado pelos 
serviços do CHLN e CHLC; nos HBA, HGO e HEM funciona uma urgência diurna até às 20 horas e sem 
cobertura no fim-de-semana, não obstante esses serviços estarem integrados em hospitais com Urgência 
Polivalente.  

Nas últimas décadas houve uma significativa melhoria das vias de comunicação, maioritariamente 
autoestradas, o que teve impacto muito positivo na acessibilidade dos doentes aos Centros Hospitalares 
com Urgência Polivalente - distância inferior a 100Km e tempo de deslocação máximo de 90 minutos por 
ambulância (Quadro XX). 
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 Fonte: ACSS, IP. 

A análise deste mapa permite observar que a zona mais a norte e leste da bacia do Tejo cujos hospitais 
estão agrupados no Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT) com uma população de cerca de 200.000 
habitantes, está dependente, na data da elaboração deste documento, da Urgência Vascular prestada nos 
hospitais de Lisboa, embora esteja a uma distância superior aos limites desejáveis e estabelecidos 
oficialmente, o que não aconteceria se o serviço do Hospital de Santarém (HDS) tivesse capacidade para 
a prestação de serviço de urgência vascular.  

No documento sobre a RRH aprovado em 2004 a organização dos cuidados diferenciados em Cirurgia 
Vascular e o circuito da referenciação dos doentes nas instituições hospitalares está expressa no Quadro 
XXI, o qual ainda está em vigor à data da elaboração deste documento não obstante as alterações 
verificadas desde então. 

 

Desde 2004 houve alteração substancial na organização hospitalar na área da ARSLVT com concentração 
de hospitais e formação de Centros Hospitalares, construção de novos hospitais como o HBA, Hospitais de 
Vila Franca de Xira e Cascais, bem como mudanças demográficas que, no seu conjunto, vieram alterar o 
circuito então definido como se evidencia nos Quadros seguintes, onde estão representadas as áreas de 
influência direta das entidades hospitalares validadas em setembro de 2016 pela ARSLVT. 

Quadro XX: Distribuição Hospitalar e rede viária da ARS LVT 

Quadro XXI: Rede de Referenciação Hospitalar, proposta em 2004, para Cirurgia Vascular - ARS LVT 
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Quadro XXII: Áreas de Influência Direta das entidades hospitalares na ARS LVT 

 
 

Quadro XXIII: Áreas de Influência Direta das entidades hospitalares da ARS LVT 
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Quadro XXIV: Áreas de Influência Direta das entidades hospitalares na ARS LVT (cont.) 

 
 
As áreas de referenciação direta e global e população respetiva estão representadas no Quadro XXV com 
base nos dados validados pela ARSLVT e acima mencionados. 
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Quadro XXV: Referenciação global da especialidade e respetiva correlação entre especialistas e população – ARS LVT 

Entidades Hospitalares  População Especialistas (Esp.) 
Ratio Esp./1000 hab. 

CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E. 349.307 12  0,034 
CENTRO HOSPITALAR MÉDIO TEJO, E.P.E. 182.067     
HOSPITAL DE VILA FRANCA DE XIRA, P.P.P. 244.377     
HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO, E.P.E. - ÉVORA 166.726     
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, E.P.E. 126.692     
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. 97.925     
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E.P.E. 118.506     

TOTAL 1.285.600 12 0,009 
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. 226.229 10 0,044  
CENTRO HOSPITALAR DO OESTE 290.782     
HOSPITAL PROFESSOR DOUTOR FERNANDO FONSECA, E.P.E. 535.927     
CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E.P.E. 451.006     

TOTAL 1.503.944 10 0,007 
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, E.P.E. 257.372 6  0,023 
HOSPITAL DE CASCAIS DR. JOSÉ DE ALMEIDA, P.P.P. 206.479     

TOTAL 463.851 6 0,013 
HOSPITAL GARCIA DE ORTA, E.P.E. 332.299 6  0,018 
CENTRO HOSPITALAR BARREIRO-MONTIJO, E.P.E. 213.584     
CENTRO HOSPITALAR DE SETÚBAL, E.P.E. 233.516     

TOTAL 779.399 6 0,008 
HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO - LOURES, P.P.P. 288.883 5 0,017 
HOSPITAL DISTRITAL DE SANTARÉM, E.P.E. 196.620 4 0,020 

Notas:  
a) As entidades hospitalares assinaladas a amarelo são aquelas que apresentam serviço de ACV, à data de elaboração do presente documento. 
b)  Ao total determinado para: 

- o CHLC acrescem as urgências noturnas provenientes do HDS e do HGO; 
- o CHLN acrescem as urgências noturnas provenientes do HBA e do CHLO 
. 

 

A distribuição dos recursos humanos, Especialistas e Internos está representada no Quadro XXVII. 
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Quadro XXVI: Distribuição de Médicos - Internos e Especialistas - na ARS LVT, em 2016 

ARS / Instituição 
Médicos Existências 

2016 
Internos 

Internos Total 
Médicos 

Médicos Total Total Geral 0-29 30-39 30-39 40-49 50-59 60-64 65+ 
ARS Lisboa e Vale do Tejo 9 9 18 12 13 12 3 3 43 61 
 Hospital Beatriz Ângelo - Loures, P.P.P        3 1 1     5 5 
 Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E.  3 3 6 2 3 4 2 1 12 18 
 Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.        2 3 1     6 6 
 Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E.  6 5 11 2 3 3 1 1 10 21 
 Hospital Distrital de Santarém, E.P.E.        2 1     1 4 4 
 Hospital Garcia de Orta, E.P.E.    1 1 1 2 3     6 7 

Fonte: ACSS, IP – RHV (dados de agosto de 2016), exceto no caso do Hospital HBA, cuja fonte é a próprias Sociedade Gestora 
do Estabelecimento/ Parceira Privada no Hospital PPP (dados de agosto de 2016). 
Notas: Em janeiro de 2017, o CHLC tem 10 especialistas; o CHLN tem 8 especialistas e 9 internos; e o HGO tem 8 especialistas. 
 

Da análise dos Quadros XXVI e XXVII verifica-se um desequilíbrio entre a disponibilidade de Especialistas 
e a área global de referenciação e consequente necessidade de prestação de serviço, eletivo e de urgência 
24 horas/7 dias em desfavor do Serviço do CHLN. 

A atividade desenvolvida pelos serviços e unidades de Angiologia e Cirurgia Vascular pertencentes à 
ARSLVT podem ser apreciadas nos dados fornecidos pela ACSS que constam do Anexo. 

 

4.4. ARS DO ALENTEJO 

Na região de saúde do Alentejo existem 3 Unidades Locais de Saúde: ULSNA, ULSLA, ULSBA 
(respetivamente Portalegre/ Elvas, Santiago do Cacém e Beja) com 2 hospitais de nível I e 1 hospital de 
nível II (de acordo com a Portaria n.º 82/2014, de 10 de abril, entretanto revogada) sem nenhum serviço 
ou unidade de Angiologia e Cirurgia Vascular no âmbito do SNS para uma população de 500.000 habitantes 
(Quadro XXVI).   
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 Quadro XXVII: População servida por cada entidade hospitalar da ARS Alentejo - Áreas de Influência Diret 
Entidade Hospitalar População 

HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO, E.P.E. - ÉVORA 166.726 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO BAIXO ALENTEJO, E.P.E. 126.692 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO LITORAL ALENTEJANO, E.P.E. 97.925 
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORTE ALENTEJANO, E.P.E. 118.506 

Total - ARS Alentejo 509.849 
Fonte: Cálculos populacionais efetuados com base na população Total, apurada nos Censos 2011, e transposta pelo INE para as 
novas freguesias – validação por parte da respetiva ARS em 29/09/2015.  

 

 
Fonte: ACSS, IP. 

As necessidades vasculares do Alentejo não são conhecidas com rigor. No ano de 2015 foram identificados 
84 internamentos por patologia vascular no Hospital de Évora e 3.535 consultas das quais 2/3 foram em 
Évora. No Observatório da Diabetes, verificou-se que no Alentejo existe o maior número de amputações 
major em diabéticos em todo o País, o que seguramente é expressão de insuficiência na disponibilização 
de cuidados vasculares especializados. Todos os doentes urgentes são encaminhados para os serviços do 
CHLC. 

As acessibilidades inter-hospitalares na região são maioritariamente feitas por itinerários principais (IP) e 
autoestrada, as distâncias a Lisboa são sempre superiores a 1 hora, chegando a ser superiores a 2.30 – 
3.0 horas e mais de 250 Km, como no Norte do Alentejo. 

Quadro XXVIII: Distribuição Hospitalar e rede viária da ARS Alentejo 
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A arquitetura da RRH proposta em 2004 para a região do Alentejo está evidenciada no Quadro XXVIII e 
assentava nos seguintes pressupostos: criação de Unidade de Cirurgia Vascular em Évora que serviria a 
população do Alentejo e teria como hospital para referenciação e urgência o serviço do HGO. 

 

 
 
 
 
 
 

Em 2016 não existe, de facto Unidade ou Serviço de Cirurgia Vascular em Évora, o HGO não tem 
capacidade para atuar como hospital de referência para o Alentejo pois não tem urgência vascular diária 
24 horas/7 dias e a prestação de cuidados vasculares foi realizada, no âmbito do SNS, até dezembro de 
2016, principalmente no serviço do CHLC e também no CHLN. 

 

4.5. ARS DO ALGARVE 

No Algarve a população residente é de 451.000 habitantes (Quadro XXIX), mas existe uma população 
flutuante, não residente ou sem residência fixa, durante a época do pico turístico que poderá ser de 
1.000.000 de pessoas. Existe um Centro Hospitalar (CHA) com 3 Hospitais, em Faro, Portimão, e em Lagos. 

Quadro XXX: População servida por cada Centro Hospitalar da ARS Algarve - Áreas de Influência Direta 

   Entidade Hospitalar População 
CENTRO HOSPITALAR DO ALGARVE, E.P.E. 451.006 

Total - ARS Algarve 451.006 
Fonte: Cálculos populacionais efetuados com base na população Total, apurada nos Censos 2011, e 
transposta pelo INE para as novas freguesias – validação por parte da respetiva ARS em 29/09/2015.      

 
A acessibilidade pela A22 (Via do Infante) entre os Hospitais integrantes do CHA é excelente. 

Quadro XXIX: Rede de Referenciação Hospitalar, proposta em 2004, para Cirurgia Vascular – ARS Alentejo 
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Fonte: ACSS, IP; Portal SNS 
No entanto, a distância a qualquer dos Hospitais de Lisboa, onde existem os serviços de Cirurgia Vascular 
mais próximos com Urgência diária, é superior a 280 KM e cerca de 2h30m de percurso, o que ultrapassa 
todos os limites oficialmente estabelecidos para a disponibilização de serviços hospitalares à população 
portuguesa. Deve notar-se, também, que a rede viária é de menor qualidade entre a parte serrana e o litoral 
algarvio onde se situam os Hospitais. 

No Algarve, ao contrário do Alentejo, existem Unidades Hospitalares Privadas onde são prestados cuidados 
vasculares. 

A arquitetura da RRH proposta em 2004 para a região do Algarve está evidenciada no Quadro XXXI e 
assentava no seguinte pressuposto: criação de Unidade de Cirurgia Vascular no Hospital de Faro. 
Quadro XXXII: Rede de Referência Hospitalar, proposta em 2004, para Cirurgia Vascular - ARS Algarve 

 

Quadro XXXI: Distribuição Hospitalar e rede viária da ARS Algarve 
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Em 2016 não existe, de facto, Serviço de Cirurgia Vascular em Faro e o HGO não tem capacidade para 
atuar como hospital de referência para o Sul do País pois não tem urgência vascular diária 24 horas/7 dias.  

A prestação de cuidados vasculares é realizada, no âmbito do SNS, até dezembro de 2016, essencialmente 
pelo serviço de Cirurgia Vascular do CHLN e também no CHLC. 

 

4.6. PORTUGAL CONTINENTAL - ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

Nos quadros subsequentes apresenta-se um resumo da atividade, por Administração Regional de Saúde, 
em número de consultas, doentes saídos, taxa de ocupação e demora média referentes ao ano de 2015 
(dados referidos a dezembro) e providenciados pela ACSS. 
Quadro XXXIII : Número de Consultas Hospitalares de ACV, realizadas em 2015 

N.º de Consultas ARS Norte ARS Centro ARSLVT ARS Alentejo ARS Algarve Total 
1ªs Consultas 55 726 11 021 52 102 2 596 0 121 445 

Consultas Subsequentes 23 332 3 808 17 087 939 0 45 166 

Total de Consultas 79 058 14 889 69 189 3 535 0 166 671 
Fonte: ACSS, IP – Sistema de Informação para a Contratualização e Acompanhamento (SICA) 

Quadro XXXIV: Internamentos hospitalares de ACV, no ano de 2015 

Indicadores ARS Norte ARS Centro ARSLVT ARS Alentejo ARS Algarve Total 
N.º Doentes Saídos 4 350 1 290 3 117 84 0 8 841 

Taxa de Ocupação 98% 72% 74% - 0 81% 

Demora Média 7,81 7,86 10,81 14,92 0 13,80 
Fonte: ACSS, IP – Sistema de Informação para a Contratualização e Acompanhamento (SICA) 
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Quadro XXXV: Procedimentos cirúrgicos referentes ao ano de 2015 

Procedimentos ARS Norte ARS Centro ARSLVT ARS Alentejo ARS Algarve Total 
REVASCULARIZAÇÃO DAP 1 146 350 1 065 28 0 2 589 

TEA CAROTÍDEA 226 118 325 0 2 671 
ANEURISMA da AORTA 212 68 333 0 0 613 

VARIZES 10 042 1 736 2 478 82 151 15 102 
Total 11 626 2 272 4 201 110 151 18 975 

Fonte: ACSS, IP - Base de Dados Nacional de Grupos de Diagnósticos Homogéneos (BD GDH) 
 

A análise dos dados, apresentados nos Quadros XXXII a XXXIV, permite realizar as seguintes observações 
sobre a atividade atual em ACV: 

1. Procura, significativa de cuidados vasculares, evidenciada pelo elevado número de pedidos de 
consultas pendentes no ano de 2015 – 11.652 - e que os dados do 1.º semestre de 2016 confirmam – 
11.225, para um número de primeiras consultas realizadas em 2015 de cerca de 121.445 (ver Anexo: 
Quadros Consultas e Internamento e Consulta a Tempo e Horas CTH – dados fornecidos pela ACSS) 

2.  O tempo médio global de resposta de 90 dias, em 2015 e 1.º semestre de 2016 (ver Anexo: Quadros 
Consultas e Internamento e Consulta a Tempo e Horas CTH – dados fornecidos pela ACSS). A 
discriminação entre pedidos por doença arterial ou por doença venosa não foi realizada, sendo 90 dias 
um tempo de espera aceitável em patologia venosa, mas manifestamente inadequado em patologia 
arterial.  

3. O recurso ao serviço de urgência constitui um processo frequentemente usado em doentes com 
isquemia grave e/ou patologia aneurismática da aorta, mas não existem dados objetivos que permitam 
a sua apreciação quantitativa.  

4. Verifica-se, também, que no âmbito da ARS do Algarve não existem consultas de ACV, facto que está 
a ser compensado pela procura nos serviços de Lisboa, em particular no CHLN. Na ARS do Alentejo 
foram realizadas 2.596 primeiras consultas, 1.742 no Hospital do Espírito Santo em Évora e 854 na 
ULS do Norte Alentejano.  

5. Número de doentes saídos foi 8.841 em 2015, sendo impossível separar neste número os 
internamentos por doença venosa ou arterial.  

6. Ausência de dados sobre o número de amputações major e minor. 

Os dados publicados pelo Observatório da Diabetes já referidos no cap.3 mostram que o Alentejo é a região 
onde se realizam o maior número de amputações major em diabéticos, facto que estará claramente 
associado a ausência de resposta hospitalar especializada na região em ACV. 
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5 – NECESSIDADES PREVISÍVEIS DE CUIDADOS E DE RECURSOS 

A apreciação das necessidades em ACV basear-se-á na probabilidade de ocorrência de doença vascular 
tendo em conta os dados epidemiológicos e a atividade desenvolvida nos anos de 2014 e 2015, dos quais 
existem dados oficiais à data da elaboração deste documento. 

A filosofia subjacente neste documento e que foi explicada nos capítulos 1 e 2 assenta nas seguintes 
premissas: 

i. Elaboração das propostas numa perspetiva de médio prazo com flexibilidade e capacidade 
de adaptação; 

ii. Reconhecimento do incremento expectável, na próxima década, das necessidades em 
Medicina Cardiovascular em geral e em Angiologia e Cirurgia Vascular, pelo envelhecimento 
da população, persistência significativa de tabagismo e elevada prevalência de hipertensão 
arterial inadequadamente controlada e de diabetes. 

iii. Incorporação de inovação terapêutica (cirurgia endovascular e intervenção endoluminal em 
patologia venosa) que permitirá reduzir tempos de internamento e incrementar maior recurso 
a ambulatorização. 

A análise da produção e cirúrgica e dos dados epidemiológicos, mencionados no cap. 3, permite obter uma 
extrapolação das necessidades em ACV em Portugal, nas seguintes situações clínicas mais frequentes: 

A - Doença arterial periférica (DAP): a extrapolação para a realidade portuguesa baseada nos dados da 
literatura referidos e na informação publicada pela SPACV sugerem que em Portugal poderão existir cerca 
de 4.000 a 5.000 novos doentes por ano (incidência de 40 novos doentes / 100.000 habitantes / ano, igual 
à do Reino Unido). A prevalência da DAP na população portuguesa foi de cerca de 5%, desconhecendo-
se a sua incidência (novos casos por ano); cerca de 10 a 15% dos doentes com DAP podem desenvolver 
isquemia crítica, números esses que são mais elevados na presença de diabetes. O número de 
internamentos por DAP (cap.3) registado foi cerca de 4 500 / ano (2012, 2013, 2014) dos quais cerca de 
3,000 por isquemia crítica. 

Deste modo, é altamente provável que se verifique uma resposta insuficiente neste grupo de doentes, cuja 
verdadeira incidência na população portuguesa poderá ainda ser maior, dada a elevada prevalência de 
diabetes e o envelhecimento da população. 

B - Doença Carotídea: os dados revistos sugerem que constitui uma causa reconhecida de AVC em cerca 
de 15 a 20% e a prevalência de estenose> 70% documentada por EcoDoppler foi de 10% nos homens e 
5,5% nas mulheres, como foi demonstrado no estudo feito em Portugal na ARS do Norte e citado no capítulo 
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3. Se a incidência de AVC for de 2,5 casos/1.000 habitantes/ano poderão existir cerca de 8.750 novos 
casos de AVC para uma população de 3.500.000 com mais de 50 anos, dos quais cerca de 800/ano 
poderiam estar associados a doença significativa da bifurcação carotídea. Esta avaliação refere apenas os 
casos de AVC como manifestação inaugural da doença carotídea, excluindo todos os doentes cuja 
manifestação possa ter sido um acidente isquémico transitório (AIT). No mesmo estudo foi referido que a 
prevalência de enfartes cerebrais silenciosos poderia ser substancialmente mais elevada, facto que aponta 
para uma maior necessidade de identificação da doença carotídea significativa suscetível de intervenção 
para profilaxia do AVC. O número de procedimentos carotídeos verificados foram 628 em 2014 e 671 em 
2015. No entanto, será de admitir que a necessidade de intervenção carotídea para profilaxia do AVC possa 
ainda estar subavaliada em Portugal, não obstante verificar-se uma diminuição global das intervenções, 
cirúrgicas e endovasculares, nos doentes assintomáticos. Para além desta observação, o desafio 
institucional atual é a promoção da intervenção terapêutica na primeira semana após o episódio neurológico 
indicador (AIT ou AVC) onde o benefício terapêutico parece ser maior. Não existem dados objetivos sobre 
a realidade portuguesa, mas experiências institucionais isoladas sugerem períodos superiores entre o 
incidente neurológico inicial e o momento da intervenção carotídea. 

C - Aneurisma da aorta abdominal: a sua prevalência em Portugal poderá ser de 4% nos homens com 
mais de 65 anos (ver capítulo 3) o que poderá corresponder a cerca 600 – 800 casos (1.500.000 a 2.000.000 
de pessoas). No entanto, o estudo realizado pela SPACV não foi um rastreio sistemático da população 
portuguesa. Esta iniciativa seria fundamental para um conhecimento mais exato das necessidades 
nacionais. Na região de Uppsala na Suécia, houve um incremento do número dos doentes tratados por 
AAA com mais de 50 anos nos últimos 5 anos, a qual correspondeu a cerca 90 casos por 100.000 habitantes 
de 2010 a 2014 (Martin Bjork, palestra no 7th Lisbon Vascular Forum, Dezembro 2016). Este número sugere 
uma provável incidência de 18 a 20 casos/100.000 habitantes /ano. Se extrapolarmos estes dados para a 
realidade portuguesa e se a população com mais de 50 anos for de 3.500.000 poderá estimar-se uma 
incidência anual de 630 a 700 novos casos de AAA. 

Em 2014 realizaram-se 588 intervenções das quais 110 por rotura e, em 2015, 613, tendo sido 505 cirurgias 
eletivas e 108 por rotura, o que indicia ser o número de doentes tratados próximos da estimativa baseada 
nos dados epidemiológicos. É nossa opinião que seria relevante a implementação de rastreio sistemático 
do AAA nos homens com mais de 60 anos e nos doentes dos dois sexos com história familiar de doença 
aneurismática, a realizar nos Cuidados de Saúde Primários em colaboração com os serviços/unidades 
hospitalares de ACV. 

D - Doença venosa crónica – varizes dos membros inferiores: a resposta do SNS tem uma variação 
regional muito significativa, como se demonstra no quadro XXXIV. Em relação a 2014 (ver Anexo) houve 
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incremento global da capacidade de resposta e na ARS Norte realizaram-se aproximadamente 50% dos 
procedimentos de cirurgia de varizes no contexto do SNS. O desenvolvimento da ambulatorização e 
fomento de cirurgia adicional poderão justificar esta variação. 

Embora sem informação exata e oficial, há perceção que continua a verificar-se tempo de espera elevado 
para a cirurgia de varizes o que tem motivado recurso a serviços externos ao SNS para a realização destes 
procedimentos. A resolução deste problema passará pela implementação da ambulatorização desta 
cirurgia, por uma resposta mais próxima das populações através do desenvolvimento de Unidades 
Vasculares nos hospitais de nível I – melhor resposta de proximidade para as necessidades locais e, desse 
modo, evitar a sobrecarga dos serviços centrais - e recurso a cirurgia adicional nas instituições hospitalares 
desde que existam recursos humanos suficientes para que não haja impacto negativo sobre a cirurgia 
arterial, medida que deveria ser associada a política estruturada de ambulatorização.  

Deste modo e tendo em conta os parâmetros acima definidos e comparação com outros países europeus 
e com sistema de saúde semelhante ao SNS propõe-se a seguinte estimativa de necessidades: 

 
* Previsão difícil, dado o atual regime de realização dos acessos a hemodiálise nos Centros de Hemodiálise, 
públicos e privados. Número provavelmente indicador das complicações de acesso tratadas a nível 
hospitalar 

** A estimativa foi de dois médicos por 100.000 habitantes, dos quais 1 será especialista e outro interno. 
No Reino – Unido o número considerado foi de 1 cirurgião vascular + 1 angioradiologista / 100.000 
habitantes. Em Portugal praticamente toda a cirurgia endovascular está centralizada nos cirurgiões 
vasculares, pelo menos no SNS 

2015 2025 (estimativa)
N.º Consultas Externas 166 671 180 000 – 200 000
N.º Internamentos 8 841   9 000 - 9 500
N.º Procedimentos cirúrgicos

Revasc. DAP 2 589 4 000 – 4 500
Aneurisma Aorta 613 650 - 750
TEA Carotídea 671 750 - 800
Varizes 15 102 16 000 – 17 000
Acessos a Hemodiálise* 400 400 - 500
Outros 200 200 - 300

 N.º de Médicos** 154 200
Especialistas 101 140
Internos 53 60

    N.º Novos Especialistas /ano          7 7 - 8
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O número de novos especialistas nos últimos 7 anos foi de 41, tendo-se verificado um aumento nos anos 
2014,2015 e 2016, respectivamente 7, 8 e 7 novos especialistas. No período de 2010-2017 as capacidades 
formativas entre um máximo de 11 em 2013 e um mínimo de 6 em 2014, sendo a média de 7 / 8 por ano. 
Todas as vagas têm sido preenchidas nos últimos 8 anos, o que sugere atractividade desta área de 
especialização. 

As estimativas de necessidades apresentadas têm em conta exclusivamente o SNS e Portugal Continental; 
a organização da ACV nas Regiões Autónomas Açores e Madeira não foi incluída neste documento. 

 

 
6 – CARACTERIZAÇÃO, DEFINIÇÃO E REORGANIZAÇÃO DOS DIFERENTES NÍVEIS DE INTERVENÇÃO – PROPOSTAS 
E RECOMENDAÇÕES DO GRUPO DE TRABALHO 

6.1 MODELO ESTRUTURANTE PARA A REDE DE REFERENCIAÇÃO HOSPITALAR 

O grupo de trabalho considerou que a organização da prestação de cuidados médicos em Angiologia e 
Cirurgia Vascular em Portugal deve obedecer aos seguintes princípios fundamentais: 

1º Integração desde os Cuidados de Saúde Primários (Centros de Saúde, USCP, USF), ao Sector 
Hospitalar e aos Cuidados Continuados, de modo a assegurar acesso equitativo de todos os cidadãos 
aos serviços especializados em tempo oportuno, bem como, continuidade no tratamento de acordo 
com o necessário; 

 2º Organização em Rede para compatibilizar atuação de Proximidade junto das populações e a 
disponibilização de serviços com Qualidade e Segurança de acordo com padrões de excelência 
validados internacionalmente; 

3º Centralização e Concentração decorrente do reconhecimento que Qualidade dos cuidados e a 
Segurança dos doentes em Cirurgia Vascular estão associadas a Casuística Clínica, o que exigirá a 
realização em cada Serviço de número anual mínimo de procedimentos especializados e registo 
sistemático de modo a permitir análise dos resultados obtidos. 

Critérios aceites, internacionalmente, para os seguintes Index Procedures:  

- Endarterectomia Carotídea: 50 /ano 
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- Aneurisma da Aorta Abdominal: 50 ano sendo pelo menos 50% endovascular,  
dentro das IFU’s (Instructions for Use) dos dispositivos 

- Doença Arterial Obstrutiva Periférica: 250/ano (50% endovascular) 

4º Prestação de Urgência praticada em centros especializados que reúnam condições de 
experiência clínica, meios de intervenção adequados, cooperação com especialidades clínicas afins, 
recursos humanos em número suficiente e segundo as normas de segurança clínica em vigor, de 
modo a assegurar Qualidade dos cuidados prestados aos doentes; 

5º Mobilidade nas diferentes instituições da Rede, para garantir serviços de Urgência de acordo com 
as necessidades da respetiva área populacional de intervenção e participação do clínico responsável 
sempre que se impuser transferência para serviço mais diferenciado; 

6º Âmbito de Intervenção hierarquizado, incluindo a prestação de cuidados em cirurgia da doença 
venosa crónica – Varizes dos Membros Inferiores - e realização de procedimentos cirúrgicos para 
Acesso a Hemodiálise; 

7º Adaptação à demografia e às vias de comunicação atuais em particular no planeamento da 
Urgência para defesa da Qualidade dos procedimentos e sua realização em tempo útil; 

8º Hierarquização de acordo com a diferenciação dos Serviços, complementaridade interdisciplinar 
necessária em cada instituição, prestação de serviço de Urgência 24 horas/7 dias e a disponibilização 
de meios de intervenção adequados. 

De modo a satisfazer estes requisitos, tendo em conta a evolução previsível da Especialidade, o incremento 
das necessidades clínicas expectáveis devido ao aumento da esperança de vida e maior prevalência das 
doenças vasculares e dos fatores de risco subjacentes, aspetos focados nos capítulos 2 e 3, propõe-se 
para a Rede Hospitalar de Angiologia e Cirurgia Vascular o seguinte modelo estruturante de acordo 
com a área populacional, capacidade de prestação global, eletiva e de urgência diária, autonomia e 
complexidade de procedimentos: 

A. Serviços Centrais de Cirurgia Vascular / Centros Vasculares (Hospitais de nível 1) 
B. Serviços de Cirurgia Vascular Autónomos (Hospitais de nível 2) com vinculação 

protocolada a Centro Vascular dentro da Rede de Referenciação (Afiliação) 
C. Unidades Vasculares integradas em Serviço ou Departamento de Cirurgia (Hospitais de 

nível 3) 
D. Áreas de Interesse Vascular a criar nos Cuidados de Saúde Primários 
E. Centros de Referência / Referenciação para a Patologia mais complexa e rara 
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O planeamento desta estruturação deverá basear-se nos seguintes pressupostos: 

- Serviços Centrais / Centros Vasculares: 
- Hospitais nível 1 
- Referenciação direta: 300.000 – 500.000 habitantes  
- Área de Referenciação global: 1.000.000 a 2.000.000 habitantes 
- Urgência 24 horas/7 dias 
- Localização: Centros Académicos e/ou Hospitais de nível 3 multidisciplinares e com todas 

as valências para diagnóstico e intervenção terapêutica em todas as especialidades, UCI 
adequadamente dimensionadas e participação em Centro Regional de Trauma. 
Capacidade global de intervenção com a exceção das patologias complexas e raras que 
deverão se direcionadas para Centros de Referência. 

- Serviços Autónomos de Cirurgia Vascular:  
- Referenciação direta: 200.000 – 300.000 habitantes  
- Área de referenciação global: até 500.000 habitantes 
- Urgência diária de 12h (8-20h):  
- Localização em Hospitais de nível 2, com obrigatoriedade de assegurar cuidados de 

urgência vascular menos diferenciada até às 20h 
- Capacidade de intervenção autónoma para patologia arterial e venosa desde que 

assegurados os números mínimos mencionados previamente, capacidade de intervenção 
endovascular moderna, utilização dentro de IFU dos dispositivos médicos 

- Referenciação da Patologia arterial rara e/ou complexa para Centro Vascular ou para 
Centro de Referência 

-  Unidades Vasculares:  
- Referenciação direta: 150.000 – 200.000 habitantes.  
- Participação na Urgência da instituição hospitalar  
- Localização: hospitais de nível 3 com integração em Departamento de Cirurgia ou de   
        Especialidades Cirúrgicas (de acordo com organigrama institucional). 
-  Capacidade de intervenção em situações mais comuns e menos complexas 

(tromboembolismo arterial e venoso, isquémia crítica, patologia venosa e acessos a 
hemodiálise), desde que assegurados os números mínimos mencionados previamente, 
e que exista capacidade na instituição para intervenção endovascular moderna. 
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Este modelo organizativo tem os seguintes objetivos: 

a. Compatibilizar a intervenção de proximidade junto das populações com prestação qualificada de 
serviço eletivo e de urgência, em instituições com experiência e com os requisitos tecnológicos 
modernos indispensáveis. 

b.    Permitir mobilidade dos profissionais dentro da RRH em ACV de modo a assegurar continuidade 
de tratamento e apoio nos serviços de Urgência. 

       c.     Tempo máximo de transporte em Urgência até 1 hora. 

     d.  Distância máxima para Serviço Central (Centro Vascular) ou Serviço Autónomo de Cirurgia Vascular: 
100 km. 

     e.     N.º de camas: 0,02 - 0,03 / 1.000 habitantes da área global de referenciação. 

     f.    N.º de médicos 2 / 100.000 habitantes. 

Os Centros Vasculares, os Serviços e Unidades de Cirurgia Vascular deverão fomentar programas de 
ação de proximidade com as populações que pertencem à sua área de referenciação, em estreita 
colaboração com a Medicina Geral e Familiar organizada nos ACES (UCSP, UCC e USF) de modo a 
contribuir para a formação na área da Especialidade, estabelecendo Normas de Orientação Terapêutica, 
regras de referenciação à consulta e Urgência e seguimento tardio protocolado dos doentes operados. 

Assume particular relevância a necessidade de promover Protocolos de Atuação Terapêutica Integrada 
(PATI’s) com o sector dos Cuidados de Saúde Primários para as seguintes patologias: Pé diabético, 
Isquémia Crítica dos Membros, Rastreio de AAA, Acessos Vasculares para Hemodiálise, Úlcera Venosa 
Crónica e seguimento pós-hospitalar dos procedimentos vasculares. 

A estruturação, quadro clínico, recursos disponibilizados e produção expectável deverão observar os 
seguintes princípios: 

A. SERVIÇOS CENTRAIS DE CIRURGIA VASCULAR - CENTROS VASCULARES 

Quadro Clínico: 12 Assistentes Hospitalares dos quais 2 devem ser Assistentes Graduados 
Seniores, 1 com funções de Diretor ou Responsável. 

Capacidade de internamento mínima de 35 camas devendo ter em conta a área de referenciação 
global. 
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Urgência 24 horas/7 dias na semana para a sua área e com o apoio, sempre que necessário, dos 
Serviços / Unidades associadas. 

Diferenciação para tratamento da patologia vascular eletiva e urgente mais complexa de modo a 
assegurar expertise e excelência na prestação de serviço e para resposta às necessidades dos 
Serviços / Unidades afiliados incluindo apoio a Unidade/Centro de Trauma. 

Sala Hibrida com sistemas avançados de imagem de modo a assegurar qualidade e minimizar 
exposição a radiações dos doentes e profissionais.  

Promoção de atividade de investigação científica e publicação obrigatória de artigos em Revistas 
com Indexação. 

Laboratório Vascular com EcoDoppler para investigação não-invasiva  

Idoneidade Total para Formação de Especialistas em articulação com os restantes 
serviços/unidades da Rede.  

Produção estimada: 

- Consultas: 15.000 – 20.00 /ano. 
- Doentes saídos 1.500/ano. 
- Cirurgias totais: 1.500/ano. 
- Cirurgias eletivas com internamento: 900/ano. 
- Procedimentos em Ambulatório: nomeadamente Varizes: 500 / ano (30 a 40 mês / 6 a 8 

semana e Acessos a Hemodiálise – 100-150/ ano*. 
- Angiografia e Procedimentos Endovasculares (BOC /Suite Angioradiológica: 400 / ano 

(30- 40 por mês).    
- Laboratório Vascular para exames não-invasivos (Eco Doppler): 2.000–3.000/ano (8 a 

10/dia). 
* Principalmente complicações de acessos e acessos mais complexos. Difícil padronizar dada a variabilidade 
institucional, realização de primeiro acesso no âmbito da atuação do Centro de Hemodiálise e o 
envolvimento ativo de outros profissionais (cirurgiões gerais, por exemplo). 

 
Integração em Departamento multidisciplinar consoante as necessidades de cada Instituição. 

Idoneidade formativa total. 
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Participação em PATI’s (Protocolos de Ação Terapêutica Integrada) com os Cuidados de Saúde 
Primários e Pós-Hospitalares nas áreas mencionadas. 

Atividade Científica: Investigação Clinica e Publicação dos resultados fomentando 
desejavelmente a colaboração científica com os serviços afiliados. 

 

 

B. SERVIÇOS AUTÓNOMOS DE CIRURGIA VASCULAR COM VINCULAÇÃO PROTOCOLADA A 
CENTRO VASCULAR (AFILIAÇÃO) 

Localização em Hospitais de Nível 2. 

Área de referenciação direta: 200.000 – 350.000 habitantes. 

Capacidade de internamento de 15 a 20 camas. 

Quadro Clínico: 6 a 8 Especialistas sendo 1 Assistente Graduado Sénior com funções de Direção. 

Urgência durante 7 dias da semana até às 20 horas (mínimo aceitável 5 dias) e participação dos 
seus Especialistas na Escala de Urgência do Serviço Central dentro da organização regional da 
RRH, quando necessário. 

Localização em Hospitais de nível 2 - presença de Serviços de Cardiologia com Cardiologia de 
Intervenção, Nefrologia e UCIP são fatores de preferência. 

Integração em Departamento de Cirurgia ou afim, mas com salvaguarda da autonomia funcional 
e técnica. 

Laboratório Vascular com Eco-Doppler 

Acesso a Suite de Angio-radiologia diagnostica e terapêutica podendo a sua utilização ser 
multidisciplinar, nesse caso assegurando o acesso em horas semanais adequadas para as 
necessidades da população em cuidados vasculares. 

Disponibilidade de BOC para cirurgia eletiva, no mínimo 24 horas semanais com equipamento 
adequado para a pratica endovascular (por exemplo, mesa radiotransparente e com 
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prolongamento radiotransparente), Arco em C com software vascular (Subtração e Road Mapping) 
e ecrã duplo de 18 polegadas. 

Capacidade para Cirurgia de Ambulatório.  

Idoneidade formativa parcial, devendo estabelecer com o Serviço Central (CENTRO VASCULAR) 
protocolos de modo a assegurar a Formação dos Internos.  

 

Atividade Clínica prioritária:  

Doença aneurismática da aorta infra-renal, doença cerebrovascular por estenose da 
bifurcação carotídea, DAOP especialmente em situação de isquemia critica, acessos 
vasculares para Hemodiálise, Doença Venosa Crónica e Tromboembolismo arterial e 
venoso, não sendo estes doentes referenciáveis, salvo em condições de coexistência 
de patologias vasculares associadas complexas ou necessidade terapêutica 
claramente justificável. 

Necessidade de cumprir os números mínimos mencionados no início deste capítulo. 

Produção: 

- Consultas: 5.000 – 6.000 anuais  
- Procedimentos globais: 600/ano 
- Doentes saídos: 600/ano 

Ambulatorização no tratamento das Varizes e Acessos á Hemodiálise. 

Participação em PATI’s (Protocolos de Ação Terapêutica Integrada) com os Cuidados Primários 
e Pós-Hospitalares nas áreas mencionadas. 

O seu objetivo é assegurar resposta prioritária às patologias atrás indicadas.  

Para a patologia oclusiva e aneurismática, deverão assegurar a realização do número mínimo de 
procedimentos anuais, no contexto de IFU (Instructions for Use) dos dispositivos a utilizar.  

A patologia mais complexa, nomeadamente Aneurismas do Arco Aórtico, Aorta torácica e toraco - 
abdominal e aneurismas supra, para e justa – renais e Dissecção Aguda da Aorta, bem como a 
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patologia vascular cerebrovascular mais complexa (incluindo os tumores do corpo carotídeo) e 
ainda a doença renovascular e dos sectores viscerais, tronco celíaco e mesentéricas, deverão ser 
objeto de transferência para o Serviço Central.  

Poderão, no entanto, desenvolver áreas específicas desde que adequadamente justificadas e 
suportadas por cooperação multidisciplinar como Malformações do Desenvolvimento Vascular 
(MAV) e/ou Cirurgia Vascular Pediátrica, podendo apresentar candidatura a Centros de 
Referência, sem diminuição das responsabilidades assistenciais prioritárias. 

Atividade Científica: Investigação Clinica e Publicação dos resultados fomentando 
desejavelmente colaboração científica com o Centro Vascular. 

C. Unidades Vasculares integradas em Serviço ou Departamento de Cirurgia em Hospitais de 
nível 3 

Localização em Hospitais de nível 3 com áreas populacionais adequadamente dimensionadas 
(150.000 habitantes) e devem proporcionar os seguintes serviços: 

- Consulta especializada externa e interna; 
- Diagnóstico e tratamento da patologia venosa comum – Varizes dos Membros 

Inferiores – e Acessos Vasculares á Hemodiálise; 
- Realização de procedimentos arteriais menos complexos: tromboembolismo, 

isquemia dos membros 
- Fomento de atuação de proximidade em colaboração com os ACES da respetiva área 

promovendo PATI’s (Protocolos de Ação Terapêutica Integrada) com os Cuidados de 
Saúde Primários e Pós-Hospitalares em áreas como Pé Diabético, Rastreio de AAA 
e seguimento pós-operatório de procedimentos vasculares; 

- Integração nas equipas de Cirurgia de Urgência na Instituição e participação eventual, 
se necessário, na Urgência Vascular de Serviço / Centro dentro da Rede 

                           -     Possibilidade de acompanharem os seus doentes e participarem ativamente no 
                                 tratamento nas instituições de referência na Rede 

-    Quadro Clínico: 2 – 4 Assistentes Hospitalares. 

Em conformidade com estes princípios e requisitos mencionados propõe-se um conjunto de iniciativas em 
todas as ARS a implementar a curto prazo, procurando rentabilizar os recursos humanos disponíveis e 
assegurando eficácia e qualidade na prestação de serviços de ACV no âmbito do SNS. Não foram 
consideradas as instituições privadas ou de cariz social com contratualização de serviços pelo SNS. 
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Embora não esteja incluído no âmbito deste trabalho a organização da ACV nas Regiões Autónomas, o 
Grupo de Trabalho considerou que os critérios, requisitos e objetivos definidos neste documento deverão 
ser aplicados, com as adaptações necessárias, à organização da especialidade nos Açores e Madeira. 

 

6.1.1 RECOMENDAÇÕES 

Com base no que atrás foi referido, este grupo de trabalho propõe o seguinte conjunto de recomendações: 

I. ARS NORTE 
Proposta de Reorganização na Rede de Referenciação atual: 

a- Mudança de Designação dos Serviços do CH S. João e CH do Porto para Centro Vascular; 
b- Articulação dos Serviços de Cirurgia Vascular existentes no Hospital de Braga e no Hospital 

Senhora de Oliveira em Guimarães; 
c- Manutenção e reforço dos serviços existentes no CH Tâmega e Sousa e CH Gaia-Espinho; 
d- Reforço da Unidade Vascular no CHTMAD e criação de Unidade Vascular na ULS do Nordeste. 

As áreas populacionais que se indicam no texto subsequente correspondem às mencionadas no capítulo 
4, as quais foram definidas pelo MS e respetivas ARS.  

Face a estas recomendações sugere-se a seguinte configuração para a RRH na ARS Norte: 

CH S. JOÃO: 

Porto oriental 

Grande Porto I 

Grande Porto III Maia/Valongo 

Póvoa Varzim / Vila Conde 

ULS Matosinhos 

Área de Referenciação: Incluirá as áreas de referência direta do Serviço resultante da articulação 
funcional, nos termos do contrato da PPP de Braga em vigor, dos serviços dos hospitais de Braga 
e Guimarães. 
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CH do Tâmega e Sousa 

CH PORTO: 

Grande Porto II /Gondomar 

Grande Porto V/ Porto Ocidental 

 

Área de Referenciação: CHTMAD e ULS Nordeste   
Serviço /Centro do CH Gaia/Espinho (se necessário) 

 

SERVIÇO DO CH DE VILA NOVA DE GAIA / ESPINHO 

Quadro clínico atualmente sobredimensionado para o estatuto de Serviço. 

Produção global compatível em número e diferenciação, próxima dos números adequados nos 
procedimentos indicadores. 

Possibilidade de evolução para Centro Vascular, desde que sejam concretizados os seguintes 
requisitos: 

2.1 Prestação de Serviço de Urgência diária 24 horas/7 dias – tem quadro clínico atual com 
dimensão adequada. Atualmente funciona em regime de Prevenção da 1 hora às 8 horas; 

2.2 Fixação de 2 elementos como Assistente Hospitalar Graduado Sénior; 
2.3 Alargamento da sua área de referenciação direta, de modo a incorporar a população dos 

concelhos mais a norte integrados no CH do Baixo Vouga atualmente pertencente à ARS do 
Centro (Ovar: 55.398 habitantes), e que devido à sua proximidade geográfica e a rede viária 
adequada, permitirá acesso mais rápido em Urgência do que ao CHUC. A restante população 
continuaria adstrita ao CHUC. 

Nota: Enquanto não for possível concretização dos requisitos acima mencionados deverá ser 
Serviço Autónomo de Cirurgia Vascular e articulação funcional eventual, quando necessário, com 
o CH Porto (Hospital Santo António) podendo, então, haver ajustamento adicional da sua área de 
referenciação indireta. 
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Idoneidade Formativa total se realizados os requisitos mencionados 

CH TÂMEGA E SOUSA (SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR AUTÓNOMO) 

- Área de referenciação direta: 519.769 habitantes 
- Quadro Clínico: 4 Especialistas 
- Produção anual em Index procedures (Revascularização periférica) e Varizes dentro dos 

objetivos definidos para Serviço 
- Afiliação com Centro Vascular do CH S. João. 

A sua implementação impõe:  

 Reforço do quadro Clínico com mais dois Especialistas, fixação de Assistente Graduado Sénior e 
prestação de Serviço de Urgência de pelo menos 5 dias/semana até às 20h; 

 Articulação com o Centro Vascular do CH S. João para a patologia mais diferenciada, urgência 
noturna e Formação de Internos; 

 Possibilidade de Idoneidade Parcial na Formação em articulação com o Centro Vascular. 
 

SERVIÇO AUTÓNOMO DE CIRURGIA VASCULAR HOSPITAL DE BRAGA E HOSPITAL SENHORA 
DE OLIVEIRA DE GUIMARÃES: 

Articulação funcional, nos termos do contrato da PPP de Braga em vigor, entre os dois serviços de modo a 
assegurar dimensão, massa crítica, criar know-how para ter casuística e intervir em situações mais 
complexas, com os parâmetros de qualidade e segurança exigidas. 
A sua justificação prende-se com: 

- Quadro clínico adequado: 10 Assistentes Hospitalares (atualmente 5 em cada hospital); 
- Possibilidade de Urgência Vascular 24 horas/7 dias. 
- Produção cirúrgica: 

 

           Procedimentos Indicadores: 
 
 
 

2014 2015
Revascularização periférica: 114/47 137/ 73
Varizes M. Inferiores: 1362/857 1123/841
TEA Carótida: 21/11 26/9
AAA: 41/5 29/6

HBraga/HGuimarães
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                 Fonte: ACSS 2015 Base de GDH’s 
A articulação funcional dos dois serviços, respeitando os termos do contrato da PPP de Braga em vigor, 
parece-nos uma necessidade, permitirá assegurar casuística indispensável, possibilitará Urgência Vascular 
24 horas / 7 dias para toda a região do Minho e permitirá descongestionar a área de referenciação indireta 
do Centro Hospitalar de S. João e do Centro Hospitalar do Porto. 

UNIDADES VASCULARES INTEGRADAS EM DEPARTAMENTO DE CIRURGIA: 
- CHTMAD: população de 273.263 habitantes  
- ULS Nordeste: população 136.252 habitantes 
- Objetivos assistenciais e quadro clínico compatível com o estatuto de Unidade Vascular 
- Atuação de proximidade em estreita colaboração com os Cuidados de Saúde Primários 

da sua área de influência 
- Articulação com o Centro Vascular do CH Porto 

Nota: A Unidade do CHTMAD deverá evoluir para serviço logo que possível e desde que salvaguardados 
os requisitos em termos de casuística, recursos humanos e técnicos, mantendo-se articulação com o CHP.  
A Unidade da ULS Nordeste destinar-se-á a uma atuação de proximidade junto de populações com 
necessidades e a mais de 100 km de Vila Real. Deverá manter articulação com o CHP enquanto não 
funcionar o serviço no CHTMAD. 
 

II. ARS CENTRO 
 
Proposta de Reorganização na Rede de Referenciação atual: 

a- Mudança de Designação do Serviço do CHUC para Centro Vascular; 
b- Manutenção e reforço da Unidade Vascular do CH Tondela-Viseu;  
c- Criação de Serviço Autónomo de Cirurgia Vascular no Centro Hospitalar da Cova da Beira, 

passando eventualmente por Unidade Vascular numa primeira fase; 
d- Criação de Unidades Vasculares nos CH do Baixo Vouga e CH de Leiria. 

As áreas populacionais que se indicam no texto subsequente correspondem às mencionadas no cap.4, as 
quais foram definidas pelo MS e respetivas ARS.  

Face a estas recomendações sugere-se a seguinte configuração para a RRH na ARS 

1. DESIGNAÇÃO DO SERVIÇO DO CHUC COMO CENTRO VASCULAR 
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- Referenciação global: 1.791.556 habitantes (redução de 55.398 habitantes 
correspondentes a Ovar - CH Baixo Vouga (ver 6.2.1. ARS Norte) que passarão a 
referenciar para o CH Gaia-Espinho. 

Cumprimento integral de todos os requisitos definidos para constituir Centro Vascular. 

Produção cirúrgica diferenciada ultrapassando os valores referência para os Index Procedures: cirurgia 
carotídea, revascularização periférica e tratamento da doença aneurismática; 

Prestação de Serviço de Urgência 24 horas / 7 dias com apoio a uma área de referenciação para além da 
determinada oficialmente; 

Idoneidade Formativa total: Articulação com os Serviços autónomos de Cirurgia Vascular para a Formação 
de Especialistas no contexto das Instituições da Região. 

Quadro clínico com 8 Especialistas (idealmente deveria preencher os requisitos definidos para Centro 
Vascular) 

2. UNIDADE VASCULAR DO CHTV   
- Redimensionamento do Quadro Clínico: até 4 Assistentes Hospitalares; 
- Participação na Urgência em regime de Prevenção pelo menos 5 dias / semana; 
- Articulação com o Centro Vascular dos CHUC. 

3. SERVIÇO AUTÓNOMO DE CIRURGIA VASCULAR NO CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA 
BEIRA 

- Área de referência direta 
- C H Cova da Beira 
- ULS Castelo Branco 
- ULS Guarda 

- Existência de Faculdade de Medicina no CH da Cova da Beira; 
- Redução da distância e tempo de deslocação da população (atualmente 2 horas para 

CHUC); 
- Articulação funcional com o CHUC. 

 
4.   UNIDADE VASCULAR NOS CENTROS HOSPITALARES do BAIXO VOUGA e de LEIRIA 

        - Melhoria do acesso a cuidados vasculares destas populações; 
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        - Redução da procura direta no CHUC; 
        - Atuação de proximidade para PATI’s com os Cuidados Primários de Saúde; 

                    - Articulação com o CHUC. 
II. ARSLVT 

Proposta de Reorganização na Rede de Referenciação atual: 

a- Mudança de Designação dos Serviços do CHLC e CHLN para Centro Vascular; 
b- Manutenção e reforço dos Serviços de Cirurgia Vascular existentes no Hospital Garcia de Orta e 

no Hospital Egas Moniz (CHLO); 
c- Manutenção da Unidade Vascular no Hospital Beatriz Ângelo; 
d- Criação de Serviço Autónomo para as áreas do CH Médio Tejo e HDS; 
e- Criação de Unidades Vasculares no HFF e no Hospital de Setúbal. 

As áreas populacionais que se indicam no texto subsequente correspondem às mencionadas no cap. 4, as 
quais foram definidas pelo MS e respetivas ARS.  

Face a estas recomendações sugere-se a seguinte configuração para a RRH na ARS 

1. DESIGNAÇÃO DOS DOIS SERVIÇOS CENTRAIS (CHLC e CHLN) COMO CENTROS 
VASCULARES  

Constituem polos para referenciação global para os restantes serviços e unidades da ARSLVT e ARS do 
Alentejo e Algarve. 
Cumprimento de todos os requisitos para Centro Vascular nomeadamente: 
Produção cirúrgica diferenciada ultrapassando os valores referência para os Index Procedures: cirurgia 
carotídea, revascularização periférica e tratamento da doença aneurismática; 

Prestação de Serviço de Urgência 24 horas / 7 dias com apoio a uma área de referenciação para além da 
determinada oficialmente; 

Quadro Clínico adequado, notando-se (ver capítulo 4) desequilíbrio entre os dois centros em desfavor do 
CHLN com menor número de Assistentes Hospitalares; 

Idoneidade Formativa total. 
Propõe-se: 
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a- Aumento do número de Assistentes Hospitalares para 12 nos dois Centros sendo 2 como 
Assistente Hospitalar Graduado Sénior uniformizando, desse modo, o quadro clínico de 
Especialistas; 
 
Necessidade de reajustamento da área de referenciação direta mediante transferência da área de 
referenciação direta Loures-Odivelas 96.011 habitantes para o CHLN que atua também como polo 
de referenciação diferenciada e de urgência para o HBA.  
Nota: Foi recentemente promovida alteração neste sentido mas referente apenas às 
populações das freguesias de Azóia, S. João da Talha e Bobadela (44 331 habitantes) 

b-  

 CHLC CHLN 
Área de referência direta (hab.) 593.684 517.011 
Referenciação global 2.261.619 2.256.678 

 
2. SERVIÇO AUTÓNOMO DE CIRURGIA VASCULAR NO HGO 

Área de referenciação direta: 779.399 habitantes incluindo CH’s Barreiro-Montijo e Setúbal; 

Quadro clínico com 8 Especialistas mas com redução significativa de ETC’s e sem Assistente 
Hospitalar Graduado Sénior; 

Dotação de leitos hospitalares insuficiente; 

Número de procedimentos indicadores de cirurgia arterial próximo dos valores mencionados como 
requisito desejável; 

Necessidade de Urgência diária pelo menos até às 20 horas; 

            Articulação com um Centro Vascular – CHLC. 

Nota: No organigrama de 2004 o serviço teria como objetivo constituir centro de referência para o 
Sul do País, objetivo que não foi concretizado.  

Consideram-se prioritárias para o cumprimento da sua missão inicial as seguintes medidas: 

Incremento da lotação em camas hospitalares 
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Quadro clínico com regime de ETC’s que permita uma escala de urgência de 24h / 7d; 
Maior disponibilidade de tempos operatórios. 

Após concretização das alterações propostas deverá ter capacidade formativa parcial em Angiologia e 
Cirurgia Vascular. 

3. SERVIÇO AUTÓNOMO DE CIRURGIA VASCULAR NO HEM (CHLO) 

Área de referenciação direta: Lisboa Ocidental, Oeiras, H.de Cascais e Alfragide; 
Quadro clínico: 5 Especialistas sendo 1 Assistente Hospitalar Graduado Sénior – dotação adequada para 
a população de referenciação direta mas insuficiente para assegurar apoio diário a Urgência Polivalente do 
CHLO; 

Número de procedimentos indicadores de cirurgia arterial próximo dos valores mencionados como requisito 
desejável; 

Necessidade de assegurar Urgência diária pelo menos até às 20h (apoio a Urgência Polivalente no CHLO); 

 Articulação com um Centro Vascular – CHLN. 
 4. UNIDADE DE CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO (HBA) 

Área de referenciação direta: Loures – Odivelas, Oeste Sul; 

Quadro clínico: 5 Especialistas, recomendando-se adequação do mesmo a longo prazo tendo em 
conta o Estatuto de Unidade e a população de referenciação direta; 

Número de procedimentos indicadores de cirurgia arterial inferior aos valores mencionados como 
requisito desejável e ausência de experiência endovascular; 

Procedimentos de cirurgia de varizes aquém dos objetivos de Serviço Autónomo; 

Necessidade de assegurar participação na Urgência Hospitalar 5 dias / semana pelo menos até às 
20horas; 

Articulação com um Centro Vascular – CHLN. 

5. UNIDADE DE CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL DE SANTARÉM (HDS)  
Área de Referenciação: 196.620 habitantes (insuficiente para serviço autónomo); 
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Serviço com quadro clínico, dotação de internamento e tempos operatórios manifestamente 
insuficiente; 

Número de procedimentos arteriais e venosos aquém do estatuto de Serviço autónomo e dos 
números considerados adequados; 

Nas atuais circunstâncias deverá constituir Unidade Vascular integrada em Departamento de 
Cirurgia ou Especialidades Cirúrgicas com prestação de serviço especializado e apoio ao CHMT 
(Centro Hospitalar Médio-Tejo); 

Autonomia para: a. Cirurgia de Varizes; 
b. Procedimentos de Acesso Vascular à Hemodiálise 

          Referenciação da Patologia Arterial para um Centro Hospitalar CHLC 

Nota: A área do CH Médio-Tejo corresponde atualmente a 182.067 habitantes (população do 
concelho de Ourém passou ter cuidados hospitalares no CH de Leiria), prestação de serviços 
vasculares eletivos e de urgência não está definida, sendo os doentes enviados ou para o CHUC, 
CHLC e CHLN os quais estão a mais de 1h de tempo de deslocação e distância de 100 km (ver cap.4).  

Impõe-se a criação eventual, e logo que possível, de um Serviço Autónomo com os requisitos 
indispensáveis, agregando as áreas do CH M-T e HDS, a localizar num hospital dotado dos 
recursos tecnológicos para o tratamento atual em patologia arterial. Se a escolha for no HDS 
deverão ser dadas condições logísticas para que a sua Unidade Vascular se possa desenvolver e 
efetivamente vir a ter a atividade própria de um Serviço Autónomo e, desse modo, receber a 
referenciação do CHM-T. 
 

6. UNIDADE DE CIRURGIA VASCULAR NO HOSPITAL FERNANDO FONSECA (HFF) 
Área de referenciação: Amadora e Sintra menos a freguesia de Alfragide que passou a depender 
preferencialmente do CHLO. 

     Estrutura e objetivos assistenciais definidos para Unidade Vascular 

Necessidade urgente de melhorar os cuidados especializados numa área populacional de meio milhão 
de habitantes 
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Promoção de PATI’s com os ACES da área de influência 

     Redução da pressão sobre os serviços centrais atuais  

    Articulação funcional com o CHLN para referenciação indireta 
7. UNIDADE VASCULAR NO HOSPITAL DE SETÚBAL 

    Estrutura e objetivos assistenciais definidos para Unidade Vascular 
     Integração em Departamento de Cirurgia ou Especialidades Cirúrgicas 
     Promoção de PATI’s com os ACES da área de influência 
     Articulação funcional com Serviço do HGO. 
 

II. ARS ALENTEJO 
 Ausência de disponibilização de cuidados vasculares especializados 
 Referenciação predominante para o CHLC 
 Indicadores de saúde desfavoráveis: maior taxa de amputações major em doentes diabéticos 

(Observatório Nacional Da Diabetes) 

Proposta: 

CRIAÇÃO DE SERVIÇO DE CIRURGIA VASCULAR AUTÓNOMO NO HOSPITAL DO ESPÍRITO 
SANTO, ÉVORA 

Estrutura e objetivos assistenciais definidos para Serviço Autónomo 

Necessidade de quadro clínico adequado 

Deverá constituir polo de referenciação de toda a ARS do Alentejo e desenvolver articulação 
funcional com Centro Vascular (CHLC) quando necessário 

 

III. ARS ALGARVE 
Ausência de disponibilização de cuidados vasculares especializados no âmbito do SNS  
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Prestação de serviços em Cirurgia Venosa e Acessos Vasculares a Hemodiálise, pelo 
Departamento de Cirurgia do CH Algarve (Hospital de Faro) 

Oferta de serviços vasculares no âmbito da Medicina privada e social 

Referenciação predominante e Protocolo de Cooperação para a implementação de serviço 
especializado com o CHLN 

Proposta: 
SERVIÇO AUTÓNOMO DE CIRURGIA VASCULAR NO CH ALGARVE (HOSPITAL DE 
FARO) 

Estrutura e objetivos assistenciais definidos para Serviço Autónomo 
Quadro clínico adequado ao estatuto de Serviço Autónomo 
Articulação funcional com Centro Vascular (CHLN) para a sua implementação 
 

III. ÁREAS DE INTERESSE VASCULAR A CRIAR NOS ACES  

A sua implementação decorrerá da necessidade de promover programas de Rastreio, Prevenção e 
Intervenção terapêutica para as doenças vasculares, fomentando atuação de Proximidade com as 
populações e facilitando a sua articulação com as Unidades / Serviços / Centros Vasculares hospitalares. 

O seu modelo de organização dependerá das condições locais e regionais pelo que deverá ser flexível. No 
entanto, a sua concretização insere-se também numa política de maior desenvolvimento da atuação 
diagnóstica e terapêutica não cirúrgica (prevenção, correção de fatores de risco, diagnóstico precoce, 
acessos a exames especializados não-invasivos) ao nível dos Cuidados de Saúde Primários, que nos 
parece essencial para uma cobertura adequada da população pelo SNS e para otimizar a referenciação 
para os Cuidados Hospitalares. 

A sua localização, estruturação e modelo organizativo extravasa os objetivos deste documento e devem 
ser objeto de ação concertada com o sector dos Cuidados de Saúde Primários no âmbito de cada ARS. 
Neste âmbito, poderá ser ainda explorada as potencialidades da telemedicina (com teleconsultas, 
apresentação e discussão de casos com Unidade de Cirurgia Vascular e o serviço ou centro vascular ao 
qual está ligado). 
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IV. CENTROS DE REFERÊNCIA EM ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR 

A necessidade de otimizar a Qualidade da prestação de serviços clínicos em patologias mais complexas e 
raras foi objeto de reconhecimento oficial da atividade desenvolvida em algumas áreas de intervenção 
mediante a atribuição do título de Centro de Referência. 

O seu alargamento à Angiologia e Cirurgia Vascular deverá ser considerado particularmente para as 
doenças mais complexas, habitualmente requerendo cooperação multidisciplinar e recursos tecnológicos 
avançados. A sua menor prevalência aconselha a que se proceda a concentração do seu tratamento em 
vez de dispersão pelos diferentes serviços, que a persistir impedirá que possa haver casuística relevante a 
qual é indispensável para o desenvolvimento de expertise e a melhoria dos clinical outcomes globais. 

Propomos as seguintes áreas de intervenção: 
1. CENTRO DE DOENÇAS DA AORTA (AORTIC CENTRES): 
A sua implementação integra-se numa dinâmica europeia que tem como objetivo concentrar em 
Centros Vasculares especializados o tratamento das Doenças da Aorta toraco-abdominal, de 
Centros especializados e selecionados o tratamento da patologia da aorta toraco-abdominal de 
etiologia congénita (Sindroma de Marfan, Ehler-Danlos, Lyes-Dietz e outras doenças do tecido 
conjuntivo) e adquirida de causa degenerativa, inflamatória e secundária à Aterosclerose e à 
Dissecção da Aorta, bem como nas doenças segmentares da aorta abdominal com envolvimento 
múltiplo da circulação visceral. São entidades raras, estima-se que para a população portuguesa 
a sua incidência, porventura, subavaliada, possa corresponder a cerca de 100 casos/ano. 
O seu tratamento pode ser endovascular (endopróteses fenestradas e ramificadas) e por cirurgia 
aberta convencional, a qual requer articulação entre a Cirurgia Vascular e Cardíaca. Cada um dos 
métodos de tratamento tem as suas indicações preferenciais, a sua aplicação requer mobilização 
global de recursos multidisciplinares disponíveis só em alguns Centros Hospitalares nacionais e 
deve prevalecer uma atuação terapêutica personalizada (Patient Tailored/Treatment). 
Não obstante o desenvolvimento da tecnologia endovascular para este grupo de Doenças da Aorta 
toraco-abdominal e/ou abdominal com envolvimento visceral múltiplo, a cirurgia aberta 
convencional ainda constitui uma opção terapêutica preferencial. 
Neste sentido é fundamental considerar os seguintes requisitos institucionais para o 
reconhecimento de Centro de Excelência: 

 Expertise em cirurgia endovascular e cirurgia convencional de modo a poder selecionar 
a melhor opção terapêutica 

  Casuística de pelo menos 30 casos / ano 
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  Capacidade institucional: Cirurgia Vascular e Cardíaca, Anestesiologia e Cuidados 
Intensivos com experiência em doentes cardiovasculares complexos, Cardiologia 
diferenciada, Neurologia funcional para monitorização com determinação de potenciais 
evocados sensitivos e motores, Imuno-Hemoterapia com todos os recursos 
hematológicos e transfusionais especialmente necessários na cirurgia aberta, 
capacidade tecnológica para diagnóstico e intervenção, nomeadamente endovascular 

 Salas cirúrgicas de elevada diferenciação tecnológica 
 Equipamento de Imagem Vascular sofisticado em contexto de sala cirúrgica (Sala 

Híbrida) 

Considera-se desejável a existência de dois Centros que possam constituir referência 
nacional concentrando a capacidade de tratamento destas doenças complexas da aorta em 
Portugal no âmbito do SNS. 
      

2.   CENTRO DE MALFORMAÇÕES VASCULARES  

As Malformações Vasculares constituem um grupo de doenças congénitas relativamente raras e 
cuja frequência é desconhecida na população portuguesa. 

O seu diagnóstico e tratamento moderno requer cooperação multidisciplinar e dedicada 
nomeadamente no diagnóstico imagiológico e na intervenção terapêutica a qual é baseada quer 
na Intervenção Endovascular quer na Cirurgia Convencional. A colaboração das equipas de 
Cirurgia Plástica e Reconstrutiva e de Ortopedia infantil é frequentemente necessária. 

Considera-se desejável a existência de 2 Centros de Referência no País para que possam 
concentrar-se recursos, casuística e desenvolver expertise otimizando assim os resultados e 
capacidade terapêutica. 

 

2. NÚCLEO DE CIRURGIA VASCULAR PEDIÁTRICA 

A necessidade de intervenção vascular arterial na criança é felizmente muito rara, se excetuarmos 
as malformações vasculares acima referidas. 
Está normalmente dependente de doenças congénitas da aorta, das artérias viscerais e das 
consequências iatrogénicas sobre o sistema vascular da intervenção diagnóstica e terapêutica. 
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Considera-se desejável que se concentre a experiência de tratamento destas situações em Centro 
Vascular, em estreita colaboração com os Departamentos de Pediatria Médica e Cirurgia 
Pediátrica diferenciados. 
Seria recomendável a diferenciação em dois Centros Vasculares, de Núcleo dedicado ao 
tratamento das doenças vasculares pediátricas, de modo a centralizar a referenciação destes 
doentes. 
 

6.2. LOCALIZAÇÃO ESPERADA DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA DA ESPECIALIDADE 

URGÊNCIA VASCULAR 24H / 7 DIAS – CENTROS VASCULARES 

ARS NORTE: CH S. João, CH Porto, CH Gaia – Espinho, Hospital Braga/Hospital Nossa Senhora da 
Oliveira em Guimarães (se evoluir para articulação funcional) 

ARS CENTRO: CHUC 

ARSLVT: CHLC, CHLN e HGO (se for possível a reestruturação do Serviço como proposto) 

ARS Alentejo: Hospital Espírito Santo (Évora) quando o serviço estiver funcionante como proposto 

ARS ALGARVE se o Serviço vier a ser constituído e tiver os recursos indispensáveis. 

URGÊNCIA VASCULAR 12H / 7 DIAS OU 5 DIAS – SERVIÇOS AUTÓNOMOS DE CIRURGIA 
VASCULAR 

ARS NORTE: CH Tâmega e Sousa, Hospital de Braga/Hospital Nossa Senhora da Oliveira em Guimarães 
(caso a proposta apresentada não seja concretizada) CHTMAD (quando o serviço estiver funcionante como 
proposto) 

ARSLVT: CHLO e HGO enquanto não tiver condições para urgência de 24 h. 

 
6.3. CARACTERIZAÇÃO ESPERADA DAS EQUIPAS 

2 Médicos: 1 Especialista e 1 Interno 

Colaboração de outros especialistas quando necessário 
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Disponibilidade de Técnico de Radiologia. 
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6.4. ARQUITETURA DA RRH 
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7- MONITORIZAÇÃO DA RRH - INDICADORES 
A monitorização da Rede de Referenciação Hospitalar de Angiologia e Cirurgia Vascular constitui um 
exercício fundamental de responsabilidade pública das Instituições de Saúde e permitirá ao SNS apreciar 
periodicamente a existência de eventuais problemas que possam interferir na atuação dos Centros, 
Serviços e Unidades Vasculares suscetíveis de correção adequada. 

Este processo deverá assentar em três pilares: 

I. Atividade Clínica pela avaliação objetiva da performance dos serviços tendo por base um conjunto 
de indicadores que permitam aferir não só a sua atividade, capacidade de resposta às necessidades 
populacionais e a qualidade da atuação clínica. 

II. Atividade Científica 
III. Apreciação da opinião dos utentes sobre os serviços prestados pelas instituições da RRH.  

A obtenção desta informação deverá basear-se nos dados objetivos anuais publicados pela ACSS, na 
informação proporcionada pelos Centros/Serviços/Unidades correspondentes e sob a forma de 
questionários estruturados comuns às diferentes instituições e adaptados ao seu nível de atuação. 

De igual forma, as atuações integradas entre Cuidados de Saúde Primários e Hospitalares 
consubstanciadas nos Programas de Atuação Terapêutica Integrada (PATI’s) deverão, também, ser objeto 
de avaliação comum. 

Em conformidade propõe-se os seguintes indicadores que deverão ser obtidos a partir dos dados 
anuais a publicar pela ACSS: 

I.  Indicadores de Atividade Clínica: 

A.  Lista de Inscritos para Cirurgia (LIC) e Lista de Espera para Consulta (LEC) 

N.º de inscritos em LIC  

% de utentes referenciados para consulta atendidos em tempo adequado 

% de doentes cirúrgicos tratados em tempo adequado 

Tempo médio até à realização da consulta, por nível de prioridade  
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Mediana de tempo de espera em LIC em meses (quantificação da divergência com o tempo de 
espera oficialmente definido) 

N.º inscritos em LEC (pedidos não concluídos) 

B.  Internamento 

N.º total de doentes saídos 

Índice de demora média ajustada 

Demora média pré-operatória 

% de reinternamentos em 30 dias, no mesma GDH, ou GDH selecionados 

Case-mix  dos doentes tratados 

Índice de mortalidade ajustada ao case-mix 

N.º de amputações major e minor, primárias e após revascularização 

C. Atividade Cirúrgica 

N.º total de doentes operados: 

a. Doença venosa 
b. Doença arterial  

N.º doentes operados em cirurgia programada 

Cirurgia programada convencional 

Cirurgia ambulatória 

N.º de doentes operados em urgência 

N.º de doentes/cirurgias endovasculares 

N.º de doentes/cirurgias arteriais diretas 

N.º de doentes operados em ambulatório: 
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Cirurgias venosas 

Acessos vasculares para hemodiálise 

Revascularização arterial 

% de cirurgias realizadas em ambulatório no total de cirurgia programada  (GDH) – para 
procedimentos ambulatorizáveis  

D. Atividade de Consulta Externa 

Total consultas médicas (primeiras e subsequentes) 

% de primeiras consultas médicas no total de consultas médicas 

% de utentes referenciados dos Cuidados de Saúde Primários para consulta externa atendidos 
em tempo adequado 

E. Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica 

N.º de Eco-Doppler vasculares realizados (venosos e arteriais) 

N.º angiografias diagnósticas 

F. Programa de Intervenção em Colaboração com os Cuidados de Saúde Primários 

Protocolos de Ação Terapêutica Integrada (PATI) existentes (discriminados) 

G. Indicadores de qualidade do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 
Antimicrobianos (PPCIRA) 

II. Indicadores de Atividade Científica 
- N.º de artigos publicados em revistas com peer review e fator de impacto  

- Comunicações Científicas orais e poster em reuniões científicas nacionais e internacionais com critérios 
de seleção 

- Conferências por convite dos membros do Serviço 
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- Outras publicações  

- Palestras integradas em programas de formação e/ou de divulgação científica 

 III. Apreciação da Opinião dos Utentes sobre os Serviços Prestados pelas Instituições da RRH  

- Realização de inquéritos de opinião estruturados e com validade científica 

Este processo tem limitações pois o sistema de colheita estandardizada da informação clínica é insuficiente 
para discriminar parâmetros que são essenciais para uma avaliação mais rigorosa da eficácia e adequação 
da atuação clínica. Poderá também ser importante avaliar para alguns procedimentos a qualidade de vida 
(QoL) desses doentes. 

RECOMENDAÇÃO 
O Grupo de Trabalho reconheceu a necessidade urgente de se proceder à implementação de Registos 
Nacionais de Patologias e Procedimentos mais comuns e indicativos para informação mais completa, 
pormenorizada e estruturada sobre a atividade em Angiologia e Cirurgia Vascular.  

A sua concretização deve ocorrer sob a égide das instituições representativas dos profissionais – Colégio 
da Especialidade e Sociedade Científica – mas a sua implementação deverá ser estimulada e apoiada 
diretamente pela ACSS, com dois objetivos fundamentais: promover a sua exequibilidade obrigatória 
(indexada ao financiamento) e garantir isenção e independência. 

O processo de monitorização que se propõe para esta RRH deverá ser autónomo, independente das 
Instituições e efetuado no âmbito da organização central do SNS tendo em conta os indicadores de 
atividade e a satisfação dos utentes. Este processo deverá ter participação de representantes dos 
profissionais através do Colégio de Especialidade de Angiologia e Cirurgia Vascular, da Ordem dos Médicos 
e da Sociedade Científica de Angiologia e Cirurgia Vascular. 

Os seus resultados deverão ser comunicados em primeiro lugar aos responsáveis clínicos respetivos, mas 
em nome de rigor, transparência e dever de responsabilidade pública, somos de opinião que devem ser 
disponibilizados publicamente através das regras e procedimento em vigor na ACSS. 
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8– ANEXOS 
Neste capítulo apresentam-se quadros referentes a Consultas, Internamentos e Tempos de Espera para 
Cirurgia. 

Toda a restante informação consta da pasta ADENDA que segue junto com este Documento incluindo a 
nova Arquitetura proposta para a Rede de Referenciação Hospitalar. 

 
A1. CONSULTAS - ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR 

 
Fonte: ACSS, IP - Sistema de Informação para Contratualização e Acompanhamento (SICA). 
Nota: A produção do Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, E. P. E. / Hospital de São José - Fafe, nos anos 2013 e 2014, 
inclui a produção do Centro Hospitalar do Alto Ave, E.P.E., que foi extinto em 2015. 
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A2. INTERNAMENTO - ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR 

Fonte: ACSS, IP - Sistema de Informação para Contratualização e Acompanhamento (SICA). 
Notas:  

a) A taxa de ocupação não está disponível por especialidade, para o ano 2014. 
b) Os dados relativos à Taxa de Ocupação e à Demora Média, nas administrações regionais de saúde e no continente, correspondem 
à média das Taxas de Ocupação e da Demora Média. 
c) A produção do Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, E. P. E., nos anos 2013 e 2014, inclui a produção do Centro Hospitalar 
do Alto Ave, E.P.E., que foi extinto em 2015. 
 
 

A3. CIRURGIAS - ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR 

 
Fonte: ACSS, IP - Sistema Informático de Gestão da Lista de Inscritos para Cirurgia (SIGLIC). 

dez/13 dez/14 dez/15 dez/13 dez/15 dez/13 dez/14 dez/15
ARS Norte 4 402 4 493 4 350 93% 98% 7,02 7,64 7,81
Centro Hospitalar de São João, E.P.E. 1 586 1 523 1 505 112% 113% 8,24 8,51 8,77
Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 1 070 1 089 1 072 101% 108% 8,64 8,59 9,24
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E.  262  272  224 117% 128% 4,90 6,04 6,29
Centro Hospitalar Trás os Montes e Alto Douro, E.P.E.  41  181  148 89% 5,51 7,05 8,82
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E.  713  756  681 78% 80% 7,19 7,01 7,27
Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, E. P. E. / Hospital de São José - Fafe  286  276  280 55% 67% 7,73 7,30 7,03
Hospital de Braga, P.P.P.  444  396  440 6,88 8,95 7,24

ARS Centro 1 140 1 273 1 290 66% 72% 8,44 7,48 7,86
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E.  931  993 1 029 65% 67% 7,67 7,02 7,14
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E.  209  280  261 66% 77% 9,22 7,94 8,59

ARS Lisboa e Vale do Tejo 3 652 3 226 3 117 89% 74% 10,46 10,91 10,81
Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 1 063 1 052 1 008 74% 77% 9,67 10,09 10,65
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E.  328  335  385 90% 87% 13,99 13,13 11,58
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. 1 274  877  885 135% 84% 10,46 9,16 9,35
Hospital Distrital de Santarém, E.P.E.  278  280  165 55% 48% 8,61 9,87 12,73
Hospital Garcia de Orta, E.P.E.  514  458  449 93% 75% 7,95 8,30 7,37
Hospital Beatriz Ângelo - Loures, P.P.P  195  224  225 12,07 14,90 13,18

ARS Alentejo  0  51  84 14,33 14,92
Hospital do Espírito Santo, E.P.E. - Évora  0  51  84 14,33 14,92

ARS Algarve  0  0  0
Total (Continente) 9 194 9 043 8 841 87% 85% 8,58 9,26 9,38

ARS/ Instituição Nº Doentes Saídos Taxa de Ocupação Demora Média

ARS/Instituição hospitalar
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015

ARS Norte 2 296 2 989 3 796 8 639 9 156 9 103Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 380 628 856 2 454 2 134 2 033 1,30 2,10 2,87 1,8% 1,4% 2,9% 2,4% 1,0% 2,4%
Centro Hospitalar Póvoa do Varzim - Vila do Conde, E.P.E. 94 1 120 3 3,07 10,97 0,0% 100,0% 15,8% 0,0%
Centro Hospitalar de São João, E.P.E. 667 951 979 2 332 2 282 2 262 2,80 3,77 3,03 0,3% 0,0% 0,0% 1,7% 0,5% 3,1%
Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E. 186 119 288 451 548 654 3,93 2,27 3,57 3,2% 0,8% 1,4% 5,8% 9,1% 0,9%
Centro Hospitalar Trás os Montes e Alto Douro, E.P.E. 27 27 137 75 371 397 2,50 1,00 4,97 0,0% 11,1% 2,9% 0,0% 0,0% 1,0%
Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia - Espinho, E.P.E. 383 716 891 1 422 1 421 1 494 2,60 2,03 4,30 0,5% 0,3% 3,9% 14,5% 0,4% 7,7%
Hospital de Braga, P.P.P. 559 267 250 1 785 1 803 1 657 2,50 1,90 1,23 5,2% 0,4% 0,4% 0,3% 0,9% 0,1%
Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, E. P. E. 0 280 395 594 606 3,03 2,83 1,8% 1,5% 5,1% 3,6%
ARS Centro 472 262 165 1 018 1 166 1 346
Centro Hospitalar Tondela-Viseu, E.P.E. 39 29 72 182 302 355 0,83 1,70 2,37 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 1,1%
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 433 233 93 836 864 991 11,63 5,10 1,23 54,3% 30,9% 5,4% 13,4% 9,3% 4,9%
ARS Lisboa e Vale do Tejo 2 548 3 230 3 684 4 468 4 179 4 319Centro Hospitalar de Lisboa Central, E.P.E. 909 1 193 1 323 1 426 1 071 1 111 3,70 6,53 7,50 7,7% 23,0% 31,7% 10,0% 8,5% 18,6%
Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. 707 834 1 021 1 398 1 323 1 314 4,70 6,00 5,63 25,5% 20,1% 9,6% 4,9% 13,5% 19,1%
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. 186 194 377 376 334 487 5,97 4,75 3,93 17,2% 5,7% 4,8% 16,5% 38,3% 32,4%
Hospital Beatriz Ângelo - Loures, P.P.P 112 88 34 431 474 481 4,20 5,87 2,07 37,5% 50,0% 2,9% 1,9% 2,3% 2,3%
Hospital Distrital de Santarém, E.P.E. 316 291 208 230 203 189 5,68 6,73 5,90 21,8% 22,7% 13,9% 58,3% 35,5% 46,0%
Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 318 630 721 607 774 737 2,77 5,90 6,40 0,3% 21,0% 15,5% 12,2% 9,9% 22,0%
ARS Alentejo 549 9 19 922 6 77
Hospital do Espírito Santo, E.P.E. - Évora 549 9 19 922 6 77 4,43 1,00 3,53 5,8% 0,0% 15,8% 9,8% 0,0% 1,3%
ARS Algarve

Total 5 865 6 490 7 664 15 047 14 507 14 845

LIC Operados Mediana do TE da LIC 
(meses) %LIC > TMRG %Op. > TMRG
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A4. PEDIDOS PENDENTES POR PRIORIDADE NA TRIAGEM - ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR 

 
(Continuação) 

2015 1.º S 
2016

CHSJ - Hospital de São João 235 312
Total 235 312
CHTMAD - Hospital de Chaves 47 68
CHTMAD - Hospital de São Pedro de Vila Real 548 583
Total 595 651
CHAA - Unidade de Guimarães 546 628
Total 546 628
CHP - Hospital Geral de Santo António 725 529
Total 725 529
CH da Póvoa de Varzim/Vila do Conde 25 20
CH de Vila Nova de Gaia/Espinho 869 297
Hospital de Braga 1 724 2 165
Total 2 618 2 482

Total 4 719 4 602
CHTV - Hospital São Teotónio 148 195
Total 148 195
CHUC - Hospitais da Universidade de Coimbra 236 219
Total 236 219

Total 384 414
CHLC - Hospital de Santa Marta 486 541
Total 486 541
CHLN - Hospital de Santa Maria 447 494
CHLN - Hospital Pulido Valente 65 42
Total 512 536
CHLO - Hospital de Egas Moniz 759 547
Total 759 547
Hospital Beatriz Ângelo 714 659
Hospital Distrital de Santarém, E.P.E. 111 54
Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 931 886
Total 1 756 1 599

Total 3 513 3 223
ULSNA-Hospital Doutor José Maria Grande 101 117
ULSNA-Hospital Santa Luzia de Elvas 44 38
Total 145 155

Total 145 155
Hospital da Cruz Vermelha Portuguesa 25 25
SCM da Mealhada (Centro) 58 76
SCM de Esposende - Hospital Valent im Ribeiro (Norte) 234 271
SCM de Fão (Norte) 85 65
SCM de Felgueiras - Hospital Agost inho Ribeiro (Norte) 843 860
SCM de Lousada (Norte) 313 300
SCM de Marco de Canaveses (Norte) 178 79
SCM de Póvoa de Lanhoso (Norte) 591 671
SCM de Riba d'Ave - Hospital Narciso Ferreira (Norte) 135 89
SCM de Vila do Conde (Norte) 16 15
SCM de Vila Verde (Norte) 413 380
Total 2 891 2 831

Total 2 891 2 831
Total 11 652 11 225

ARS Alentejo ULS do Norte Alentejano

Entidades 
não SNS

Não Aplicável

ARS Centro
CH Tondela Viseu

CH Universitário de Coimbra

ARS LVT

CH de Lisboa Central, E.P.E.

CH de Lisboa Norte, E.P.E.

CH de Lisboa Ocidental, E.P.E.

Não Aplicável

ARS Norte

CH de São João

CH de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
E.P.E.

CH do Alto Ave, E.P.E.

CH do Porto, E.P.E.

Não Aplicável

Pedidos não 
concluídosHospital de destino do pedidoCH / ULS (H) de destino do 

pedido
ARS de 

destino do 
pedido
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Fonte: ACSS, IP – Consulta Tempo e Horas (CTH). 

2015 1.º S 
2016

CHTMAD - Hospital de Lamego 48 63

Total 48 63
Total 48 63

Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E. 30 8
Total 30 8

Total 30 8
Total 78 71

ARS Alentejo Não Aplicável

ARS Norte
CH de Trás-os-Montes e Alto Douro, 
E.P.E.

ARS de 
destino do 

pedido
CH / ULS (H) de destino do 

pedido Hospital de destino do pedido
Pedidos não 
concluídos
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A5.. TEMPOS DE RESPOSTA ATÉ À REALIZAÇÃO DA CONSULTA - ANGIOLOGIA E CIRURGIA VASCULAR 

 

 

 

 

 

 

2015 1.º S 
2016

CHSJ - Hospital de São João 56,6 24,1
Total 56,6 24,1
CHTMAD - Hospital de Chaves 46,0 113,8
CHTMAD - Hospital de São Pedro de Vila Real 263,6 296,4
Total 253,8 258,1
CHAA - Unidade de Guimarães 74,3 88,4
Total 74,3 88,4
CHP - Hospital Geral de Santo António 46,6 72,6
Total 46,6 72,6
CH de V ila Nova de Gaia/Espinho 50,1 29,8
Hospital de Braga 118,5 164,2
Total 81,9 83,6

Total 74,1 75,2
CHTV - Hospital São Teotónio 91,9 105,7
Total 91,9 105,7
CHUC - Hospitais da Universidade de Coimbra 27,0 19,7
Total 27,0 19,7

Total 42,3 33,4
CHLC - Hospital de Santa Marta 70,6 72,4
Total 70,6 72,4
CHLN - Hospital de Santa Maria 58,0 55,6
CHLN - Hospital Pulido Valente 113,8 995,0
Total 71,6 57,7
CHLO - Hospital de Egas Moniz 185,4 183,6
Total 185,4 183,6
Hospital Beatriz Ângelo 221,0 173,7
Hospital Dist rital de Santarém, E.P.E. 44,2 40,1
Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 150,0 161,0
Total 154,7 135,9

Total 119,6 113,8
ULSNA-Hospital Doutor José Maria Grande 91,9 125,8
ULSNA-Hospital Santa Luzia de Elvas 171,2 202,8
Total 114,8 155,7

Total 114,8 155,7
SCM da Mealhada (Centro) 41,6 74,2
SCM de Esposende - Hospital Valentim Ribeiro (Norte) 89,1 87,3
SCM de Fão (Norte) 52,3 137,2
SCM de Felgueiras - Hospital Agostinho Ribeiro (Norte) 110,4 112,0
SCM de Lousada (Norte) 90,5 115,1
SCM de Marco de Canaveses (Norte) 119,5 169,6
SCM de Riba d'Ave - Hospital Narciso Ferreira (Norte) 102,3 61,7
SCM de Vila do Conde (Norte) 114,8
SCM de Vila Verde (Norte) 97,0 84,9
Total 94,3 98,4

Total 94,3 98,4
Total 89,8 89,8

Tempo médio de 
resposta ao pedido 

(dias)Hospital de destino do pedido

ARS Alentejo ULS do Norte Alentejano

Ent idades não SNS Não Aplicável

ARS Centro
CH Tondela Viseu

CH Universitário de Coimbra

ARS LVT

CH de Lisboa Central, E.P.E.

CH de Lisboa Norte, E.P.E.

CH do Porto, E.P.E.

Não Aplicável

CH de Lisboa Ocidental, E.P.E.

Não Aplicável

ARS Norte

CH de São João

CH de Trás-os-Montes e A lto Douro, E.P.E.

CH do Alto Ave, E.P.E.

ARS de destino do pedido CH / ULS (H) de destino do pedido
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(Continuação) 

 

Fonte: ACSS, IP – Consulta Tempo e Horas (CTH). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 1.º S 
2016

CHTMAD - Hospital de Lamego 97,5 135,6
Total 97,5 135,6

Total 97,5 135,6
Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E. 56,3 62,1
Total 56,3 62,1

Total 56,3 62,1
Total 66,4 89,8

Tempo médio de 
resposta ao pedido 

(dias)Hospital de destino do pedido

ARS Alentejo Não Aplicável

ARS Norte CH de Trás-os-Montes e A lto Douro, E.P.E.

CH / ULS (H) de destino do pedidoARS de destino do pedido
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9 – CONCLUSÕES 

O objetivo prioritário deste exercício foi elaborar um documento que pudesse constituir referencial de 
informação rigorosa, coerente na sua fundamentação e que consubstanciasse um conjunto de 
recomendações sob a forma de propostas para suporte da decisão final que competirá sempre ao Ministério 
da Saúde. 

O âmbito de aplicação da intervenção para a RRH foi definido superiormente: Portugal Continental pelo 
que não foram analisados organização, estrutura e atividade nos serviços existentes nas Regiões 
Autónomas. 

O Grupo de Trabalho entende que os princípios, requisitos e modelo estruturante poderão ser aplicados, 
tendo em conta as especificidades regionais, às regiões autónomas dos Açores e Madeira, pelo que 
deverão continuar em vigor os Protocolos de Referenciação atuais entre os seus serviços e os Centros 
Vasculares do Continente. 

A elaboração deste documento assentou num processo participativo que envolveu peritos de diversas áreas 
nomeadamente da Angiologia e Cirurgia Vascular, da Sociedade Portuguesa de Angiologia e Cirurgia 
Vascular e do Colégio da Especialidade, da Union Européenne des Medécins Specialistes (UEMS), das 
Políticas e Planeamento de Saúde e contou com o apoio inexcedível de estruturas do Ministério da Saúde, 
principalmente da ACSS e também das ARS. 

Procurou-se defender uma visão moderna da Especialidade de modo a responder às necessidades atuais 
e futuras, na medida do possível, tendo em conta a evolução da Medicina, da Angiologia e Cirurgia Vascular 
e as alterações demográficas e de estilo de vida expectáveis para a nossa população. 

O modelo proposto procura concretizar os seguintes princípios: 

 Integração dos Cuidados de Saúde Primários, Hospitalares e Continuados, reforçando o 
envolvimento e centralidade no doente; 

 Compatibilização de atuação de Proximidade junto das populações com organização 
hierarquizada e estruturada de modo a rentabilizar os recursos disponíveis, aproveitando 
as novas tecnologias nomeadamente Telemedicina e desenvolvimento de Programas de 
Intervenção Terapêutica Integrada (PATI’s); 

 Prestação de Cuidados de elevada qualidade e diferenciação com segurança, em tempo 
útil, garantindo efetividade e eficiência; 
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 Incorporação na matriz estrutural proposta do conceito de Centros de Referenciação para 
a Patologia mais complexa, rara e grave, de modo a conseguir dimensão crítica, otimização 
de resultados e rentabilização da capacidade instalada; 

 Reconhecimento de que Qualidade é indissociável de volume/casuística, desse modo, 
acrescentando valor à prestação de cuidados de Saúde; 

 Monitorização objetiva e padronizada da implementação e funcionamento da Rede; 
 Necessidade de promover Registos Nacionais que permitam uma melhor avaliação, mais 

objetiva e rigorosa dos resultados clínicos, económicos e perspetivados pelo doente. 

O grupo de trabalho considera que este documento poderá constituir um contributo relevante para a tomada 
de decisão ao nível do planeamento e das políticas de Saúde na área da Angiologia e Cirurgia Vascular, 
bem como, de uma forma mais ampla das Doenças Cardiovasculares. 
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10 – ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS 

AAA  Aneurisma da Aorta Abdominal 

AAAr  Rotura do Aneurisma da Aorta Abdominal 

ACES   Agrupamento de Centros de Saúde 

ACI  Artéria Carótida Interna 

ACSS  Administração Central do Sistema de Saúde, I.P. 

ACV  Angiologia e Cirurgia Vascular 

AID  Área de Influência Direta 

AII  Área de Influência Indireta 

AIT  Acidente Isquémico Transitório 

Angio/RM Angiografia/Ressonância Magnética 

Angio/TC Angiografia/Tomografia Computorizada 

ARS  Administração Regional de Saúde, I.P. 

ARSLVT  Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 

AVC   Acidente Vascular Cerebral 

BOC  Bloco Operatório Cirúrgico 

CEAP   Classificação Clinica-Anatómica-Etiológica-Patofisiológica 

CH Centro Hospitalar 

CHA Centro Hospitalar do Algarve, E.P.E. 

CHLC Centro Hospitalar Lisboa Central, E.P.E. 

CHLN Centro Hospitalar Lisboa Norte, E.P.E. 
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CHMT  Centro Hospitalar Médio Tejo, E.P.E. 

CHP Centro Hospitalar do Porto, E.P.E. 

CHSJ Centro Hospitalar de São João, E.P.E. 

CHTMAD Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro 

CHTS Centro Hospitalar Tâmega e Sousa, E.P.E. 

CHTV  Centro Hospitalar Tondela Viseu, E.P.E. 

CHUC Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E.P.E. 

CHVNG/E Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, E.P.E. 

CSP Cuidados de Saúde Primários 

CTH Consulta a tempo e horas 

DALY (do acrónimo anglo-saxónico) Disability-adjusted Life Year 

DAOP DOENÇA ARTERIAL OBSTRUTIVA PERIFÉRICA 

DAP Doença Arterial Periférica 

DGS Direção-Geral da Saúde 

DICOM (do acrónimo anglo-saxónico) Digital Imaging and Communications in Medicine 

DM  Diabetes Millitus 

DPOC Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica 

DVC Doença Venosa Crónica 

EAM Enfarte Agudo do Miocárdio 

EPE  Entidade Pública Empresarial 

ESVS  (da sigla anglo-saxónica) European Society for Vascular Surgery 
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ET  Especificações Técnicas 

ETC  Equivalente a Tempo Completo 

GDH  Grupos de Diagnósticos Homogéneos 

GIST  (do acrónimo anglo-saxónico) Gastrointestinal Stromal Tumours 

GMP  (do acrónimo anglo-saxónico) Good Manufacturing Practices 

GTRH  Grupo Técnico para a Reforma Hospitalar 

HBA  Hospital Beatriz Ângelo, P.P.P. 

HDS  Hospital Distrital de Santarém, E.P.E. 

HEM  Hospital Egas Moniz 

HFF  Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, E.P.E. 

HGO  Hospital Garcia de Orta, E.P.E. 

HTA  Sociedade Portuguesa de Hipertensão 

IFU  (da sigla anglo-saxónica) Instructions for Use 

INE  Instituto Nacional de Estatística 

INEM  Instituto Nacional de Emergência Médica 

INS  Inquérito Nacional de Saúde 

IP  Instituto Público 

IPO  Instituto Português de Oncologia 

ISO  (do acrónimo anglo-saxónico) International Organization for Standardization 

ITB  Índice de tornozelo- braço  

IVC   Insuficiência Venosa Crónica 
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LEC  Lista de Espera para Consulta 

LIC  Lista de Inscritos para Cirurgia 

LVT  Lisboa e Vale do Tejo 

MAV  Malformações do Desenvolvimento Vascular 

MI   Membros Inferiores 

MS   Ministério da Saúde 

NEMA  (do acrónimo anglo-saxónico) National Electrical Manufactures Association 

NHS   (da sigla anglo-saxónica) National Health System 

PATI  Protocolos de Atuação Terapêutica Integrada 

PACS  (do acrónimo anglo-saxónico) Picture Archiving and Communication System 

PET  (do acrónimo anglo-saxónico) Positron Emission Tomography 

PICS  (do acrónimo anglo-saxónico) Pharmaceutical Inspection Convention Scheme 

PPCIRA  Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos 

PPP  Parceria Público Privada 

QALY  (do acrónimo anglo-saxónico) Quality-adjusted Life Year  

QoL  (do acrónimo anglo-saxónico) Quality of Life 

RHV  Recursos Humanos e Vencimentos 

RM  Ressonância Magnética 

RRH  Redes de Referenciação Hospitalar 

SICA  Sistema de Informação para a Contratualização e Acompanhamento 

SNS  Serviço Nacional de Saúde 
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SPACV   Sociedade Portuguesa da Angiologia e Cirurgia Vascular 

SUB  Serviço de Urgência Básico 

SUMC  Serviço de Urgência Médico-Cirúrgico 

SUP  Serviço de Urgência Polivalente 

SVS  (da sigla anglo-saxónica) Society for Vascular Surgery 

TC   Tomografia Computorizada 

TC/RM  Tomografia Computorizada/Ressonância Magnética 

TE   Tempo de Espera 

TEA  Trombo-endo-arterectomia  

TMRG  Tempo Máximo de Resposta Garantido 

TVP MI  Trombose Venosa Profunda dos Membros Inferiores 

TVS MI  Trombose Venosa Superficial dos Membros Inferiores 

UCC  Unidade de Cuidados da Comunidade 

UCI  Unidade de Cuidados Intensivos 

UCSP  Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados 

UE  União Europeia 

UEMS  Union Européene des Médecins Specialistes 

ULS  Unidade Local de Saúde 

ULSBA  Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, E.P.E. 

ULSLA  Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, E.P.E. 

ULSNA  Unidade Local de Saúde Norte Alentejano, E.P.E. 
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USF  Unidade de Saúde Familiar 

WHO  (do acrónimo anglo-saxónico) World Health Organization 
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