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1.  ENQUADRAMENTO LEGISLATIVO E HISTÓRICO 

Atualmente o Serviço Nacional de Saúde (SNS) depara-se com diversos desafios desencadeados, 
sobretudo, pelas alterações demográficas, mudanças nos padrões de doença, inovação 
tecnológica e mobilidade geográfica.  
Considerando as vertentes do acesso e a equidade em saúde, intrínsecas à prestação de 
cuidados no seio do SNS, e a necessidade de assegurar cuidados de saúde a todos os cidadãos, 
importa que as diferentes instituições hospitalares garantam a prestação de forma coordenada 
e articulada entre si, e com os restantes níveis de cuidados. 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.   
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 abordam 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 
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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) - 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, cuja implementação e 
monitorização, promoverão o cumprimento de um programa de mudança, com a extensão, 
profundidade e densidade exigidas numa 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 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 
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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 integrados, 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 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 com a garantia de uma melhor articulação e referenciação vertical, 
permite 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.  
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Assim, as RRH permitem 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; 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 
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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.  
A especialidade de Cirurgia Cardiotorácica está contemplada na Rede de Referenciação 
Hospitalar de Intervenção Cardiológica, elaborada sob a responsabilidade da Direção-Geral da 
Saúde e aprovada por Despacho de Sua Excelência a Ministra da Saúde, Dra. Maria de Belém 
Roseira, de 8 de outubro de 1999 e de Sua Excelência o Ministro da Saúde, Prof. Doutor António 
Correia de Campos, de 18 de julho de 2001. 
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2.  EPIDEMIOLOGIA DA PATOLOGIA CARDÍACA E TORÁCICA 

A esperança de vida à nascença da população portuguesa tem vindo a aumentar de forma 
exponencial, tendo aumentado em cerca de 8 anos nas últimas três décadas. Também a 
esperança de vida aos 65 anos aumentou em mais de quatro anos (Figura 1). 

 
Fonte: Eurostat 
Figura 1. Esperança de vida à nascença (esquerda) e aos 65 anos (direita), Portugal, 1982-84 a 2012-14 
 
Este envelhecimento progressivo irá, certamente, aumentar a procura de cuidados de saúde e 
as áreas de patologia cardíaca e torácica não serão exceção à regra. Com efeito, tanto a doença 
coronária e valvular cardíacas como o cancro do pulmão aumentam de prevalência com a idade. 
Por outro lado, é ainda de assinalar que as duas principais causas de morte no nosso País são as 
doenças do aparelho circulatório, em decrescendo moderado desde os anos 90, e os tumores 
malignos, em crescendo (Tabela 1 e Figura 2).  
Por outro lado, a diabetes, que representa quase 5% das causas de mortalidade no nosso País, 
é um reconhecido fator de risco de génese e de comorbilidade das doenças cardiovasculares e 
está presente em cerca de um quarto dos doentes submetidos a cirurgia de revascularização 
coronária, que está associada a uma taxa de mortalidade mais elevada nos doentes diabéticos. 
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Tabela 1. Evolução das causas de morte em diferentes patologias, em Portugal, nas últimas 4 décadas 
 

 
Fonte: INE, 2015 
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Figura 2. Principais causas de morte em Portugal 
 
Patologia cardíaca 
Quando se referem as doenças do aparelho circulatório, deve ter-se em conta que se referem 
essencialmente a dois grandes grupos: patologias cardíacas e doenças cerebrovasculares (não 
abrangidas neste relatório), que se presume de distribuição relativamente equiparada. 
Na Tabela 2 estão representados os principais indicadores da mortalidade por doença isquémica 
cardíaca por sexo e idade, em 2013, e suas consequências no que respeita ao número de anos 
de vida perdidos, que é superior a dez anos.  
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Tabela 2. Indicadores da mortalidade por doença isquémica do coração em 2013 por sexo e idade 

 
Fonte: Causas de morte em 2013 – INE, 2015 
 
A Figura 3 ilustra a prevalência atual da doença isquémica cardíaca, demonstradora de alguma 
assimetria regional, cujas causas permanecem desconhecidas, mas poderão estar relacionadas 
com diferentes estilos de vida, com uma maior prevalência no Alentejo, região de Lisboa e 
Açores.  
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Figura 3. Taxas brutas de doença isquémica do coração (por 100mil habitantes), por NUTS II e sexo – 2013 
 
Como acima se referiu, não há dados nacionais sobre a prevalência da patologia valvular. 
Sabemos que a predominância da doença degenerativa está associada ao aumento da 
longevidade da população, destacando-se neste caso a estenose aórtica do idoso, que ameaça 
tornar-se na nova epidemia de doença valvular e que é já a causa mais frequente de cirurgia 
valvular. 
 
Patologia torácica 
No que respeita ao cancro do pulmão (incluindo traqueia e brônquios), ele é ainda a principal 
causa de mortalidade por tumores malignos em Portugal (e no mundo), ligeiramente à frente 
do cancro do colon e reto (Figura 4). A incidência é maior nos homens que nas mulheres, mas o 
número tem vindo a crescer neste último grupo, enquanto se verifica uma tendência 
decrescente nos primeiros, natural consequência da alteração dos hábitos tabágicos. 
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Figura 4. Óbitos por alguns tumores malignos no nosso País (nº), 2013 
 
Na Tabela 3 estão representados os principais indicadores da mortalidade por tumores malignos 
traqueo-pulmonares e suas consequências no que respeita ao número de anos de vida perdidos, 
de 9,9 anos no homem e 11,4 anos na mulher. 
Além da patologia tumoral primária, a cirurgia das metástases pulmonares de outros tumores 
primários constitui hoje uma parcela importante da atividade em Cirurgia Torácica. A cirurgia 
das complicações de infeções respiratórias, incluindo a tuberculose pulmonar, especialmente as 
bronquiectasias, o envolvimento pleural constituem os restantes grupos principais de patologia 
torácica passível de tratamento cirúrgico.  
A patologia da parede torácica (tumoral ou congénita – pectus excavatum), a patologia tumoral 
do mediastino (timoma), a patologia pulmonar congénita e a patologia da traqueia completam 
o espectro de patologia torácica passível de tratamento cirúrgico. 
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Tabela 3. Indicadores da mortalidade por tumor maligno da traqueia, brônquios e pulmão em 2013 por sexo e idade  

 
  Fonte: Causas de morte em 2013 – INE,2015 
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3.  A CIRURGIA CARDIOTORÁCICA EM PORTUGAL 

Algumas notas históricas 
A Cirurgia Cardiotorácica é o campo da medicina que diz respeito ao tratamento cirúrgico de 
órgãos do tórax, envolvendo geralmente o tratamento da doença cardíaca e da doença 
pulmonar, mas incluindo o tratamento de patologias da pleura, da parede torácica, do 
mediastino e do diafragma. Em Portugal, tal como na maioria dos países, a abordagem e o 
tratamento do esófago são tradicionalmente do âmbito da cirurgia geral.  
Em muitos países, a Cirurgia Cardíaca (envolvendo o coração e grandes vasos) e a Cirurgia 
Torácica constituem especialidades cirúrgicas diferentes. Exceções são os EUA, Austrália, Nova 
Zelândia e alguns países da UE, como o Reino Unido e Portugal. Entretanto, no nosso País, em 
2010 e decorrente da Portaria nº 825/2010, as áreas profissionais de especialização em Cirurgia 
Cardíaca e Torácica passaram a ter programas de formação distintos. 
A Cirurgia Torácica existe como especialidade cirúrgica específica há cerca de um século. 
Inicialmente o seu foco principal era o tratamento cirúrgico da tuberculose e das 
bronquiectasias. Contudo, a partir da década de 40 do século passado, a sua área de abrangência 
alargou-se ao cancro do pulmão e esta expansão coincidiu em tempo com o desenvolvimento 
da ventilação mecânica por pressão positiva.  
Ao contrário, a Cirurgia Cardíaca é uma das mais novas especialidades cirúrgicas. A sua história 
tem bastante menos de um século e, mesmo assim, limitada a intervenções relativamente 
simples, frequentemente sem sucesso. Mas a Cirurgia Cardíaca moderna só se iniciou em maio 
de 1953 com a invenção da circulação extracorpórea (máquina de coração-pulmão), por John 
Gibbon. Os esforços iniciais foram dirigidos à correção das malformações congénitas mas 
rapidamente foram estendidos à patologia adquirida, especialmente valvular e coronária. 
A primeira transplantação cardíaca, efetuada por Christiaan Barnard em Dezembro de 1967, foi 
considerada um dos maiores avanços da Cirurgia Cardíaca e, de facto, de toda a cirurgia. Os 
muitos desenvolvimentos técnicos entretanto introduzidos conduziram a verdadeiras 
subespecialidades, ainda que não reconhecidas como tal, como é o caso da cirurgia 
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minimamente invasiva e vídeo-assistida e da cirurgia robótica, que constituirão a cirurgia do 
futuro. 
Ao mesmo tempo que a Cirurgia Cardíaca evoluía, também a cardiologia de intervenção 
(médica) se foi expandindo para novos campos de atuação, partindo da intervenção coronária 
percutânea, passando pelos vários tipos de valvotomia por balão (pulmonar, aórtica e mitral). 
Muito mais recentes são a intervenção estrutural de encerramento de defeitos septais e de 
apêndices auriculares, a ablação para tratamento de arritmias e, finalmente, o tratamento de 
valvulopatias, com a implantação percutânea de próteses valvulares e algumas técnicas de 
plastia mitral.   
Toda esta atividade da cardiologia de intervenção foi causando alguma erosão nas áreas 
clássicas de atuação cirúrgica, sem, contudo, resultar numa diminuição significativa dos 
números da sua atividade. Pelo contrário, a atividade da Cirurgia Cardíaca tem sido crescente, 
como consequência de um aumento da procura noutras áreas e resultante, também, do 
envelhecimento da população e consequente aumento da patologia degenerativa e 
aterosclerótica. 
Daqueles desenvolvimentos técnicos beneficiou também a Cirurgia Torácica que evoluiu 
paralelamente, e geralmente nos mesmos centros. De facto, a Cirurgia Torácica até foi mais 
rápida na adoção dos acessos menos invasivos e da cirurgia toracoscópica vídeo-assistida. E a 
transplantação pulmonar, primeiro realizada com sucesso em 1981 (transplantação cardio-
pulmonar), em Stanford-USA, veio acrescentar-lhe um certo grau de prestígio, inicialmente 
perdido com o desenvolvimento da Cirurgia Cardíaca. 
 
Cirurgia Cardíaca  
A Cirurgia Cardíaca ocupa um lugar central no tratamento das doenças cardiovasculares, 
congénitas ou adquiridas e apesar do desenvolvimento das técnicas de intervenção não 
cirúrgica, o seu lugar continua a ser insubstituível.  
A cirurgia das afeções congénitas do coração e grandes vasos é um campo muito específico de 
intervenção. A sua complexidade requer experiência e treino específicos, justificando que nem 
todos os centros cirúrgicos a ela se tenham dedicado. 
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No domínio das doenças adquiridas do coração, são áreas principais de intervenção cirúrgica a 
doença das artérias coronárias e a doença dos aparelhos valvulares. Para além destas, uma 
miscelânea de situações requer reparação cirúrgica como método de tratamento, incluindo a 
cirurgia da aorta torácica, aguda ou crónica, aquela que maior atividade exige aos serviços 
cirúrgicos.  
Cardiopatias congénitas 
A Cirurgia Cardíaca dos primeiros tempos tinha como alvo principal a correção dos defeitos 
cardíacos congénitos.  
Trata-se de uma cirurgia com características muito especiais. De facto, as crianças constituem, 
ainda hoje, um fator emocional importante em qualquer centro de Cirurgia Cardíaca, ainda que 
se lhe apliquem geralmente as regras básicas da restante Cirurgia Cardíaca, incluindo todos os 
aspetos ligados à circulação extracorpórea. Algumas malformações congénitas são 
extremamente simples de corrigir, enquanto outras são extremamente complexas, não só pelo 
tamanho do doente e, consequentemente, do coração, mas também pela impossibilidade, 
frequente, de uma correção simultaneamente anatómica e fisiológica. Daí que os resultados 
nem sempre sejam os ambicionados. Por isso, nem todos os cirurgiões e nem todos os centros 
estão vocacionados para a prática desta atividade.  
A diminuição drástica da taxa de natalidade em Portugal, não só por razões socioeconómicas 
mas também como resultado da liberalização do aborto por razões médicas e da interrupção 
voluntária da gravidez (IVG), tem resultado numa diminuição do número de doentes candidatos 
a cirurgia. Este facto tem um impacto negativo significativo na experiência acumulada pelas 
equipes, bem como na sua capacidade de formação dos novos cirurgiões. Ainda que, 
atualmente, sejam operados nos vários centros do País um número não desprezível de crianças 
provenientes dos PALOP, os números globais mantêm-se muito abaixo dos outrora registados. 
Foi por razões semelhantes que alguns países optaram pela limitação do número de centros 
dedicados a este tipo de cirurgia como meio de concentrar experiência. Outros, porém, mantêm 
a liberdade de opção dos centros de Cirurgia Cardíaca em continuar a dedicar-se a ela, desde 
que os resultados, especialmente a mortalidade, se mantenham dentro de padrões geralmente 
aceitáveis.  
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Cirurgia das artérias coronárias 
Com uma incidência crescente e predominante no mundo desenvolvido, a doença coronária tem 
ocupado um lugar central na atividade da Cirurgia Cardíaca em Portugal. De acordo com os 
números conhecidos e neste documento adiante referidos, a cirurgia coronária ocupa mais de 
um terço da atividade, seja como forma isolada de tratamento seja em combinação com a 
cirurgia valvular.  
Apesar do crescimento das técnicas de intervenção coronária percutânea, a cirurgia coronária 
mantém um lugar de relevo, que se traduz, em números de 2013, por 12.869 intervenções por 
via percutânea para 2.435 intervenções cirúrgicas (relação 5:1). O ratio PCI/CABG é muito 
variável de país para país e, dentro de cada país, de região para região, mas também depende 
dos critérios utilizados na sua definição (inclusão ou não de PCI não electiva). Têm valores acima 
dos nossos, por exemplo, a Alemanha (9:1), França e Espanha (7:1) e Suécia (6:1); e valores 
inferiores o Canadá (3:1) e Dinamarca (2,5:1). Múltiplos fatores contribuem para o uso variável 
de PCI ou CABG - grau de aderência às diretivas europeias e americanas sobre revascularização 
do miocárdio, limitações no acesso à cirurgia, valor económico dos diferentes atos médicos, 
abuso da PCI ad hoc, eficiência do heart team, etc. 
O relatório da Rede de Referenciação em Cardiologia, publicado no final de 2015, aponta como 
necessidades em angioplastia coronária o número de 190 intervenções / cem mil habitantes 
(valor médio de intervenções nos países da OCDE e que não tem em conta as diferentes 
prevalências de doença coronária em cada país), embora nos últimos anos se observe uma 
estabilidade do número de procedimentos apesar da larga cobertura de laboratórios de 
hemodinâmica em todo o País. Em 2014, foram realizados 129 procedimentos / cem mil 
habitantes, pelo que, a manter-se a proporção entre as duas técnicas, as necessidades em 
cirurgia coronária podem ser da ordem das 25-30/cem mil habitantes, isto é, cerca de 2.500 a 
3.000 por ano. Tendo em conta que em 2015 se realizaram cerca de 2.350 intervenções nos 
vários serviços cirúrgicos da rede do SNS, isto traduzir-se-ia num défice de cerca de 500 
intervenções, facilmente recuperável.  
Cirurgia valvular 
Portugal foi, no passado ainda recente, afetado pela forma mais comum de doença valvular, a 
doença reumática, própria dos países menos desenvolvidos, com graves carências de natureza 
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económica e social. Felizmente, este é um problema praticamente erradicado entre nós nas 
últimas décadas, sendo reduzido o número de novos casos de doença reumática aguda. Há, no 
entanto, ainda um número significativo de doentes com sequelas valvulares daquela doença. 
A informação epidemiológica sobre as doenças valvulares no nosso País é muito escassa. 
Documentos como o já referido relatório da Rede de Referenciação em Cardiologia, o relatório 
do Programa Nacional de Prevenção das Doenças Cardiovasculares, publicado pela Direção 
Geral de Saúde em 2006, o documento que em 2001 regulou a Rede de Referenciação Hospitalar 
de Intervenção Cardiológica, são omissos em relação à doença valvular e suas características 
epidemiológicas em Portugal. Mesmo nos documentos que analisam as causas de morte em 
Portugal no capítulo referente às doenças do aparelho circulatório, apenas a doença isquémica 
cardíaca merece referência específica. 
Com o declínio da doença reumática, a doença valvular de natureza degenerativa, associada à 
maior longevidade da população, vem assumindo uma prevalência crescente. A estenose 
valvular aórtica está presente nos serviços cirúrgicos em números cada vez maiores, uma vez 
que a idade deixou de ser uma barreira biológica à cirurgia e os resultados cirúrgicos são cada 
vez melhores. 
Estima-se que um em cada oito indivíduos com mais de 75 anos possa ter uma forma moderada 
a grave de doença valvular. Portugal acompanha os países mais desenvolvidos e vê a esperança 
de vida à nascença ultrapassar os 80 anos de idade. De acordo com a OCDE, atualmente 5% da 
nossa população tem mais de 80 anos, podendo este número duplicar nas próximas três 
décadas. E se a quantidade é uma realidade, a qualidade de vida também se vê melhorada e são 
cada vez mais os idosos que se aproximam do final biológico da vida com razoável qualidade 
física e intelectual. 
Por outro lado, há um aumento significativo de doentes com doença plurivalvular, pelo menos 
algumas vezes correspondendo a um misto de doença degenerativa numa válvula com sequelas 
de reumatismo ou alterações funcionais significativas noutra válvula. Esta é uma condição bem 
cirúrgica que não se prevê tenha solução percutânea a médio prazo. Do mesmo modo se 
considera a crescente associação de doença valvular e coronária associadas, em que a cirurgia 
tem um papel preponderante e onde as indicações para intervenção percutânea são pouco 
claras. 
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Finalmente, um problema particular, que naturalmente se vai colocar de forma mais frequente, 
é a necessidade de cirurgia valvular em doentes com cirurgia coronária prévia, colocando novos 
desafios e a procura das melhores soluções. São duas patologias que, surgindo em momentos 
diferentes da vida, vão coexistir em muitos doentes. 
A estenose aórtica é a patologia valvular mais importante pelo impacto clínico que tem. Com as 
limitações que são conhecidas, o Euro Heart Survey, promovido no âmbito da European Society 
of Cardiology há alguns anos atrás, envolvendo centros de nível secundário e terciário, mostrava 
que a estenose aórtica afetava 47% do total de doentes com doença valvular sujeitos a algum 
tipo de intervenção. 
Os dados conhecidos em Portugal mostram que a doença valvular representa agora metade da 
atividade cirúrgica nos hospitais da rede do SNS e, ao contrário da cirurgia coronária que tem 
tido ligeira tendência de descida, a cirurgia valvular aumentou de forma consistente nos últimos 
cinco anos, com um crescimento de cerca de 32% neste período.  
Esta elevada taxa de cirurgia valvular difere da registada noutros países, como é o caso da Suécia 
e de outros países do norte da Europa, onde a cirurgia coronária continua a ser predominante e 
a cirurgia valvular ocupa apenas um terço da atividade cirúrgica. 
Cirurgia da aorta torácica 
O tratamento dos aneurismas e da disseção da aorta, embora de forma crescente, ocupa apenas 
cerca de 5% da atividade dos centros cirúrgicos, mas não deixa de ser uma parcela importante, 
tendo em conta a complexidade, que resulta em taxas de morbilidade e mortalidade 
significativas, bem como a necessária disponibilidade para intervir em situações de emergência, 
regra no caso da disseção. 
No entanto, a relativamente baixa frequência desta patologia coloca dificuldades na formação 
dos novos cirurgiões, sendo muito difícil que todos possam atingir níveis de treino adequado. 
Ao contrário das patologias mais prevalentes para as quais todos os cirurgiões terão de estar 
aptos a intervir, esta não é uma cirurgia ao alcance de todos e os serviços terão de se organizar 
de forma a assegurar que estes casos menos prevalentes possam ser tratados por cirurgiões 
com experiência mínima adequada.  



RNEHR CIRURGIA CARDIOTORÁCICA 
 

23  

 
Um grupo de tratamento mais fácil e direto é o da aortopatia associada à doença aórtica e em 
particular à válvula bicúspide, que constitui já hoje um número significativo das intervenções na 
aorta. 
Transplantação cardíaca  
A primeira transplantação cardíaca em Portugal ocorreu em fevereiro de 1986, no Hospital de 
Santa Cruz, completaram-se agora 30 anos. Quase de seguida, iniciaram programas de 
transplantação os grupos dos Hospitais de Santa Marta e de São João. Durante a primeira década 
e meia, foram realizados em média 13 transplantes anualmente, número muito insuficiente para 
satisfazer as necessidades que se estimam em 50-60 por ano. O programa de transplantação dos 
Hospitais da Universidade de Coimbra, hoje integrados no Centro Hospitalar e Universitário de 
Coimbra - CHUC, foi iniciado em novembro de 2003, após o que o total nacional de 
procedimentos subiu para 45-50 nos últimos anos. Até ao fim de 2015, tinham sido 
transplantados no País 784 doentes, não havendo agora listas de espera significativas e sendo 
os doentes geralmente transplantados nos primeiros três meses após aceitação nos programas 
de transplantação.  
No entanto, o número de dadores adequados para a transplantação cardíaca tem diminuído 
acentuadamente nos últimos anos devido à alteração da demografia dos dadores, 
especialmente no que concerne à alteração da causa de morte, passando de maioritariamente 
traumática para preponderantemente de causa neurológica primária, com aumento 
significativo da sua idade. Deste modo, a multiplicação de centros transplantadores pode ter 
implicações importantes na procura e distribuição dos dadores, e na alocação de órgãos. 
Finalmente, tem-se comprovado uma relação direta entre a quantidade de procedimentos e a 
qualidade. Geralmente, aceita-se um número mínimo de 20 transplantações anuais como 
aceitável para a criação de qualidade nos resultados, pelo que o número atual de centros parece 
excessivo.  
Neste capítulo há ainda a ressaltar a cirurgia convencional da insuficiência cardíaca (IC) – 
aneurismas, válvulas, etc. bem como para a possível evolução para a inserção de dispositivos de 
assistência ventricular (LVAD), ainda que esta venha a ser muito condicionada pela capacidade 
económica que para tal o País tenha. Por outro lado, é importante equacionar a participação 
dos cirurgiões cardíacos nas Unidades de Tratamento da IC Avançada. 
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Cirurgia Torácica 
Fruto do aumento crescente do cancro do pulmão, a Cirurgia Torácica tem vindo a sofrer uma 
grande autonomização relativamente à Cirurgia Cardíaca na maior parte dos países europeus, 
tendendo a afirmar-se como uma especialidade distinta e independente.  
As técnicas e procedimentos torácicos têm evoluído no sentido da menor invasibilidade e do 
recurso à cirurgia vídeo-assistida. A lobectomia e, em muito menor número, a pneumectomia 
continuam a ser as cirurgias de eleição para o cancro do pulmão. Em simultâneo, o número de 
lobectomias sleeve também tem aumentado, permitindo a resseção cirúrgica a um conjunto de 
doentes que, em alternativa, não tolerariam a pneumectomia, ampliando assim as 
oportunidades de tratamento cirúrgico das neoplasias torácicas em condições clínicas 
desfavoráveis. A resseção de metástases pulmonares de outros tumores sólidos tem também 
vindo a afirmar-se como uma opção terapêutica com impacto prognóstico.  
Na área não oncológica, a abordagem diagnóstica e/ou terapêutica de múltipla patologia pleural 
ou mediastínica e da parede torácica, os tumores benignos do mediastino (especialmente os 
timomas) e a simpaticectomia para tratamento da hiper-hidrose completam os procedimentos 
major específicos desta especialidade.  
Da análise da atividade da Cirurgia Torácica, e reportando apenas os centros com mais de 100 
procedimentos major, verifica-se que estes procedimentos aumentaram cerca de 14% de 2011 
para 2015, consolidando o crescimento anterior de cerca de 30% na última década. Como 
referido no preâmbulo, não está aqui incluída a atividade dos IPO nesta área. As necessidades 
previsíveis de Cirurgia Torácica major em oncologia rondam as 1.250 a 1.500 cirurgias/ano. 
Calcula-se que sejam semelhantes os números de procedimentos torácicos não oncológicos, de 
que resultaria uma necessidade global de 2.500 a 3.000 cirurgias anuais. 
Os resultados clínicos dos procedimentos cirúrgicos de diagnóstico e tratamento em múltiplas 
patologias torácicas relacionam-se com o volume de cirurgias realizadas, havendo evidência de 
maior sobrevivência a curto prazo e menores complicações nos serviços com maior número de 
cirurgias executadas. Por este motivo, não é recomendável a existência de centros que não 
realizem pelo menos 100 cirurgias Torácicas major (diagnósticas e terapêuticas).  
Tal como expresso no relatório final da Rede de Referenciação de Pneumologia, a evolução do 
modelo proposto para o tratamento cirúrgico do cancro do pulmão será no sentido de as 



RNEHR CIRURGIA CARDIOTORÁCICA 
 

25  

 
respetivas cirurgias serem realizadas maioritariamente por cirurgiões torácicos integrados em 
centros de Cirurgia Torácica / Cardiotorácica altamente especializados. 
Transplantação pulmonar 
A transplantação pulmonar é de carácter suprarregional ou nacional, ocorrendo atualmente 
num único centro dedicado com Cirurgia Cardíaca e Cirurgia Torácica (Hospital de Santa Marta 
– CHLC), onde foi efetuada pela primeira vez em 2001. Este centro realizou nos últimos anos 
mais de 100 transplantes pulmonares, verificando-se uma média de 15 transplantes/ano. Em 
2014 e 2015 foram realizados 19 e 15 procedimentos, respetivamente, tendo sido atingidas as 
26 transplantações em 2016 (fonte: IPST). Se se tiver como ponto de partida o número de 
transplantes pulmonares realizados em Espanha (5 / milhão de habitantes), no nosso País as 
necessidades estimadas estariam nos 50 transplantes / ano, o que implicaria a existência de 2 
centros dedicados a esta atividade. No entanto, tendo em conta a atividade atual e o número 
de dadores de pulmão, a curto e médio prazo parece ser suficiente a existência de um único 
centro de transplantação pulmonar de modo a manter níveis adequados de taxa de sucesso 
(equivalentes aos dos centros de referência internacionais). Ainda assim, as condições deste 
centro deverão ser otimizadas. Apenas se justificará pensar num novo centro de transplantação 
pulmonar se a monitorização da capacidade atual a revelar insuficiente.  
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4. REDE NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES COM CARDIOLOGIA E CIRURGIA CARDÍACA 

As tabelas 4 e 5 indicam os hospitais que têm serviços ou unidades de Cardiologia. 
Tabela 4. Instituições com serviços/unidades de Cardiologia e sem Cirurgia Cardiotorácica  

Região Instituição Hospitalar 

Norte 

CH Entre Douro e Vouga, EPE 
CH Médio Ave, EPE 
CH Porto, EPE* 
CH Póvoa Varzim/Vila do Conde, EPE 
CH Tâmega e Sousa, EPE* 
CH Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE* 
Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE 
Hospital de Braga, PPP* 
ULS Alto Minho, EPE 
ULS Matosinhos, EPE 
ULS Nordeste, EPE 

Centro 

CH Baixo Vouga, EPE 
CH Cova da Beira, EPE 
CH Leiria, EPE* 
CH Tondela-Viseu, EPE* 
Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE 
ULS Castelo Branco, EPE 
ULS Guarda, EPE 

Lisboa e Vale do Tejo 

CH Barreiro/Montijo, EPE 
CH Médio Tejo, EPE 
CH Oeste 
CH Setúbal, EPE* 
Hospital de Cascais, PPP 
Hospital de Loures, PPP 
Hospital de Vila Franca de Xira, PPP 
Hospital Distrital de Santarém, EPE 
Hospital Fernando da Fonseca, EPE* 
Hospital Garcia de Orta, EPE* 

Alentejo 
Hospital Espirito Santo de Évora, EPE* 
ULS Baixo Alentejo, EPE 
ULS Litoral Alentejano, EPE 
ULS Norte Alentejano, EPE 

Algarve CH Algarve, EPE* 
*Instituições com laboratório de hemodinâmica. Fonte: Relatório final RNEHR Cardiologia 
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Tabela 5. Instituições com Serviços de Cardiologia e Cirurgia Cardiotorácica.  

Região Instituição Hospitalar 
Norte CH São João, EPE* 

CH Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE 
Centro CH Universitário de Coimbra, EPE* 

Lisboa e Vale do Tejo 
CH Lisboa Central, EPE* 
CH Lisboa Norte, EPE 
CH Lisboa Ocidental, EPE* 

*Instituições com Cardiologia Pediátrica e Cirurgia Cardíaca Pediátrica 
 
Trinta e nove instituições hospitalares têm serviços ou secções de Cardiologia, 12 dos quais com 
laboratórios de hemodinâmica. Por outro lado, seis instituições têm serviços de Cardiologia com 
laboratórios de hemodinâmica, todos classificados como Centros de Referência para 
Intervenção Estrutural, e serviços de Cirurgia Cardíaca. O elevado número de laboratórios de 
hemodinâmica em instituições sem Cirurgia Cardíaca suscita, naturalmente, interrogações não 
tanto sobre o número mas no tipo e qualidade da respetiva atividade de intervenção estrutural. 
O mesmo tipo de preocupações se levanta quanto à escolha do tipo de intervenção (médica ou 
cirúrgica) como estratégia terapêutica dos doentes, hoje cada vez mais uma função do chamado 
“Heart Team”. 
Em cinco dos centros de Cirurgia Cardiotorácica há atividade tanto de Cirurgia Cardíaca como de 
Cirurgia Torácica [o Hospital de Santa Cruz (CHLO) não tem atividade de Cirurgia Torácica]. Todos 
estes centros estão localizados no litoral, nas cidades do Porto, Coimbra e Lisboa.  
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5. REDE NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES COM PNEUMOLOGIA E CIRURGIA TORÁCICA 

A tabela 6 detalha as instituições hospitalares que têm serviços ou unidades de Pneumologia e 
Cirurgia Torácica. 

Tabela 6. População de atração direta, distribuição dos serviços/unidades de Pneumologia e valências de Cirurgia Torácica e Pneumologia Pediátrica das Instituições hospitalares do Continente 
 Região  Instituição Hospitalar Valência de Pneumologia 

Valência de Cirurgia Torácica 
Valência de Pneumologia Pediátrica 

            Norte 

CH Entre Douro e Vouga, EPE ●   
CH Médio Ave, EPE ●   
CH Porto, EPE ●  ● 
CH Póvoa Varzim/Vila do Conde, EPE ●   
CH São João, EPE ● ● ● 
CH Tâmega e Sousa, EPE ●   
CH Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE ●   
CH Vila Nova de Gaia/Espinho, EPE ● ●  
Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE ●   
Hospital de Braga, PPP ●   
Hospital Santa Maria Maior, EPE ●   
IPO Porto, EPE ● ●  
ULS Alto Minho, EPE ●   
ULS Matosinhos, EPE ●   
ULS Nordeste, EPE ●   

      Centro 

CH Baixo Vouga, EPE ●   
CH Cova da Beira, EPE ●   
CH Leiria, EPE **  ● 
CH Tondela-Viseu, EPE ●   
CH Universitário de Coimbra, EPE ● ● ● 
Hospital Arcebispo João Crisóstomo    
Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE ●   
Hospital Dr. Francisco Zagalo    
IPO Coimbra, EPE ● ●  
ULS Castelo Branco, EPE ●   
ULS Guarda, EPE ●   

  
CH Barreiro/Montijo, EPE ●   
CH Lisboa Central, EPE ● ● ● 
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 Região  Instituição Hospitalar Valência de Pneumologia 

Valência de Cirurgia Torácica 
Valência de Pneumologia Pediátrica 

  Lisboa e Vale do Tejo 

CH Lisboa Norte, EPE (inclui H. Pulido Valente) ● ● ● 
CH Lisboa Ocidental, EPE ●   
CH Médio Tejo, EPE ●   
CH Oeste ●   
CH Setúbal, EPE ●   
Hospital de Cascais, PPP ●   
Hospital de Loures, PPP ●   
Hospital de Vila Franca de Xira, PPP ●   
Hospital Distrital de Santarém, EPE ●   
Hospital Fernando da Fonseca, EPE ●   
Hospital Garcia de Orta, EPE ●   
IPO Lisboa, EPE ●   

  Alentejo 
Hospital Espirito Santo de Évora, EPE ●   
ULS Baixo Alentejo, EPE ●   
ULS Litoral Alentejano, EPE ●   
ULS Norte Alentejano, EPE ●   

Algarve CH Algarve, EPE ●   
Fonte: ACSS – DRS – População Censos 2011 - Resultados definitivos. 

Legenda:    
● Existência da valência na instituição hospitalar 
 Hospitais com Serviços de Pneumologia com idoneidade formativa – 2015 (Fonte: Ordem dos Médicos) 
* Idoneidade Parcial.  
** Quadro com vaga em aberto.   

 
Como já referido, cinco dos seis centros de Cirurgia Cardiotorácica têm atividade de Cirurgia 
Torácica (o Hospital de Santa Cruz – CHLO - não tem atividade de Cirurgia Torácica). O Hospital 
Pulido Valente, com atividade exclusiva de Cirurgia Torácica, está agora integrado no CHLN. 
Alguns hospitais, incluindo os IPO do Porto, Coimbra e Lisboa, têm atividade residual em Cirurgia 
Torácica (menos de 100 intervenções major por ano).  
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6. CAPACIDADE INSTALADA EM CIRURGIA CARDIOTORÁCICA 

Capacidade de internamento e de cirurgia dos serviços de Cirurgia Cardiotorácica 
A distribuição de camas de internamento e de salas de operação pelos vários centros de Cirurgia 
Cardiotorácica do País é demonstrada nas Tabelas 7 e 8. 

 Tabela 7. Nº de camas ativas e inativas por serviço de Cirurgia Cardiotorácica 
Serviço  S.João Gaia HUC S.Maria S.Marta S.Cruz TOTAL 

Camas ativas 
UCI 10* 10 7 11** 9 13*** 60 
C Intermédios 10* 7a 8 - 3 5 33 
Enfermaria 32* 23 41 19** 27 33*** 179 

Camas 
inativas 

UCI - 0 3 2 - . 5 
C Intermédios - 4a 2 - 2 . 8 
Enfermaria - 2b 6 - - . 8 

Soma 52 42 67 32 41 51 293 
Fonte: Serviços de Cirurgia Cardiotorácica *Reduzida durante 7 semanas /ano (período de férias) **Durante 8 semanas/ano, apenas 7 camas de UCI e 13 camas de enfermaria ativas ***Redução não especificada do número de camas utilizáveis durante 8 semanas no Verão 
a Quatro camas de Cuidados Intermédios, localizadas fora da área de Cuidados Intensivos /Intermédios, são frequentemente alocadas aos doentes respiratórios do SU, em picos  de afluência. 
b Uma Enfermaria de duas camas nunca abriu, tendo o espaço sido utilizado para outros fins. Aguarda-se que possa vir a ser disponibilizado. 
 

 Tabela 8. Nº de salas de operações ativas e inativas por serviço de Cirurgia Cardiotorácica 
Serviço  S.João Gaia HUC S.Maria S.Marta S.Cruz TOTAL 
Salas de Operações Ativas 3a 2b 3 2c 3d 2e 15 

Inativas - - 1 - - 1 3 
Tempo Operatório (hrs / sem) 186* 110 162 92 155 114 748 
Horas / semana / sala 62 60/50 54 46 51 57 50 

Fonte: Serviços de Cirurgia Cardiotorácica 
aReduzida durante 7 semanas /ano (período de férias) 
bDurante 40 dias/ano, apenas 60 horas (período de férias) 
cReduzida a 1 sala durante 2 meses no verão 
dDe 15-31/Julho - 2 salas; Agosto – 1 sala; 1-15/Set – 2 salas 
eRedução não especificada da atividade cirúrgica durante 8 semanas no Verão  



RNEHR CIRURGIA CARDIOTORÁCICA 
 

31  

 
Um ponto comum a quase todos os serviços (exceção ao CHUC) é a redução da atividade por um 
período relativamente longo do ano (6 a 8 semanas), geralmente relacionado com as férias dos 
profissionais de saúde. 
É, portanto, evidente que vários serviços têm capacidades instaladas não utilizadas, tanto no 
que respeita ao número de camas como no de salas de operações. Em todos os casos, foi 
relatado pelos serviços que a inatividade destas camas e salas se deve a decisões específicas dos 
respetivos conselhos de administração. A utilização integral destas capacidades teria, 
naturalmente, um efeito muito significativo no débito cirúrgico atualmente verificado.  
Um outro aspeto a destacar é a variabilidade da utilização das salas de operação (média do 
número de horas/sala) de instituição para instituição, podendo significar, nalguns casos, um 
certo grau de subutilização, portanto com possibilidade de melhoria da produtividade. Não é 
possível correlacionar estas variações com o respetivo quadro de pessoal, especialmente no que 
respeita aos grupos médicos e de enfermagem. No entanto, e como a seguir se discutirá, o 
quadro de pessoal médico parece ser suficiente para cobrir integralmente as necessidades.  
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7. NÚMERO DE ESPECIALISTAS E INTERNOS EM CIRURGIA CARDIOTORÁCICA 

As tabela 9 e 10 detalham a distribuição dos médicos especialistas e internos de Cirurgia 
Cardiotorácica pelos vários centros de Cirurgia Cardíaca e/ou Torácica, com caracterização de 
grupos de idade.  
 
Tabela 9. Especialistas e Internos por Especialidade – 2015 

 
Fonte: ACSS - RHV - 2015 

30-39 40-49 50-59 60-64 65+ Médicos 
Total 0-29 30-39 40-49 Internos 

Total
Cirurgia Cardiaca 5 1 6 6
Norte 2 1 3 3
CENTRO HOSP. V. N.GAIA  ESPINHO, E.P.E. 2 1 3 3
Lisboa e Vale do Tejo 3 3 3
CENTRO HOPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E. 2 2 2
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. 1 1 1
Cirurgia cardiotorácica 14 16 20 11 6 67 19 20 1 40 107
Norte 6 3 8 4 2 23 4 6 10 33
CENTRO HOSP. V. N.GAIA  ESPINHO, E.P.E. 3 1 3 1 8 1 2 3 11
CENTRO HOSPITALAR DE  S. JOÃO, E.P.E. 2 2 3 3 1 11 3 4 7 18
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E. P. E. 1 1 2 2
INSTITUTO PORT.ONCOLOGIA DO PORTO, E.P.E. 1 1 1
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE,E.P.E. 1 1 1
Centro 2 2 2 1 4 11 6 4 10 21
CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, E.P.E. 1 1 1
CHUC- CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO 
COIMBRA, EPE 2 2 2 1 3 10 6 4 10 20
Lisboa e Vale do Tejo 6 11 10 6 33 9 9 1 19 52
CENTRO HOPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E. 7 2 3 12 2 3 5 17
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, EPE 3 2 3 1 9 3 1 4 13
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. 3 2 5 2 12 4 5 1 10 22
Alentejo 1 1 1
HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO - ÉVORA, E.P.E. 1 1 1
Cirurgia torácica 5 1 6 6
Norte 2 2 2
CENTRO HOSP. V. N.GAIA  ESPINHO, E.P.E. 1 1 1
CENTRO HOSPITALAR DE  S. JOÃO, E.P.E. 1 1 1
Lisboa e Vale do Tejo 3 1 4 4
CENTRO HOPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E. 2 2 2
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, EPE 1 1 1
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. 1 1 1
Total Geral 14 16 20 11 6 67 29 22 1 52 119

Médicos Internos Total 
GeralEspecialidade / Região / Instituição
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Tabela 10. Especialistas e Internos por Especialidade (ETC 40h/sem) – 2015 

 
Fonte: ACSS - RHV - 2015  Faz-se notar que a especialidade de Cirurgia Cardiotorácica foi dividida em duas (Cirurgia 
Cardíaca e Cirurgia Torácica), sendo que a quase totalidade dos futuros profissionais destas duas 
“novas” especialidades ainda se encontram no internato tal como é visível nas tabelas atrás 
apresentadas. 
 
  

30-39 40-49 50-59 60-64 65+ Médicos 
Total 0-29 30-39 40-49 Internos 

Total
Cirurgia Cardiaca 5,0 1,0 6,0 6,0
Norte 2,0 1,0 3,0 3,0
CENTRO HOSP. V. N.GAIA  ESPINHO, E.P.E. 2,0 1,0 3,0 3,0
Lisboa e Vale do Tejo 3,0 3,0 3,0
CENTRO HOPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E. 2,0 2,0 2,0
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. 1,0 1,0 1,0
Cirurgia cardiotorácica 14,0 15,9 18,7 10,2 4,6 63,4 19,0 20,0 1,0 40,0 103,4
Norte 6,0 2,9 6,8 4,0 1,9 21,6 4,0 6,0 10,0 31,6
CENTRO HOSP. V. N.GAIA  ESPINHO, E.P.E. 3,0 0,9 2,9 0,9 7,7 1,0 2,0 3,0 10,7
CENTRO HOSPITALAR DE  S. JOÃO, E.P.E. 2,0 2,0 2,4 3,2 1,0 10,5 3,0 4,0 7,0 17,5
CENTRO HOSPITALAR DO PORTO, E. P. E. 1,0 0,5 1,5 1,5
INSTITUTO PORT.ONCOLOGIA DO PORTO, E.P.E. 0,9 0,9 0,9
UNIDADE LOCAL DE SAÚDE DO NORDESTE,E.P.E. 1,0 1,0 1,0
Centro 2,0 2,0 2,1 1,0 2,7 9,8 6,0 4,0 10,0 19,8
CENTRO HOSPITALAR DA COVA DA BEIRA, E.P.E. 0,6 0,6 0,6
CHUC- CENTRO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO COIMBRA, EPE 2,0 2,0 2,1 1,0 2,1 9,2 6,0 4,0 10,0 19,2
Lisboa e Vale do Tejo 6,0 11,1 9,8 5,2 32,0 9,0 9,0 1,0 19,0 51,0
CENTRO HOPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E. 7,1 2,0 2,1 11,2 2,0 3,0 5,0 16,2
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, EPE 3,0 2,0 2,9 1,1 8,9 3,0 1,0 4,0 12,9
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. 3,0 2,0 4,9 2,0 11,9 4,0 5,0 1,0 10,0 21,9
Alentejo 1,0 1,0 1,0
HOSPITAL DO ESPÍRITO SANTO - ÉVORA, E.P.E. 1,0 1,0 1,0
Cirurgia torácica 5,0 1,0 6,0 6,0
Norte 2,0 2,0 2,0
CENTRO HOSP. V. N.GAIA  ESPINHO, E.P.E. 1,0 1,0 1,0
CENTRO HOSPITALAR DE  S. JOÃO, E.P.E. 1,0 1,0 1,0
Lisboa e Vale do Tejo 3,0 1,0 4,0 4,0
CENTRO HOPITALAR DE LISBOA CENTRAL, E.P.E. 2,0 2,0 2,0
CENTRO HOSPITALAR DE LISBOA OCIDENTAL, EPE 1,0 1,0 1,0
CENTRO HOSPITALAR LISBOA NORTE, E.P.E. 1,0 1,0 1,0
Total Geral 14,0 15,9 18,7 10,2 4,6 63,4 29,0 22,0 1,0 52,0 115,4

Médicos Internos Total 
GeralEspecialidade / Região / Instituição
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Tabela 11. Evolução do número de médicos (especialistas) e internos de Cirurgia Cardiotorácica nos últimos cinco anos 

 Especialidade 
 Cirurgia Cardiotorácica  

2011 2012  2013 2014 2015 
Médicos Internos Médicos Internos Médicos Internos Médicos Internos Médicos Internos 

 75  30  76  38  71  47  74  42  67  52 

 
 
No que respeita à Cirurgia Torácica, importa notar que o número de cirurgiões que se dedicam 
exclusiva ou predominantemente à Cirurgia Torácica representa uma pequena parte do total de 
especialistas e internos. Presentemente, a nível nacional, existem apenas cerca de 15 cirurgiões 
que se dedicam exclusivamente à Cirurgia Torácica, distribuídos por 6 unidades do SNS. Doze 
internos de especialidade em formação nesta área deverão, a partir de 2016, começar a 
aumentar o número de cirurgiões torácicos, ao ritmo de 2 a 3 por ano.  
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8. ATIVIDADE ATUAL EM CIRURGIA CARDIOTORÁCICA EM PORTUGAL 2011-2015 

Nos seis serviços públicos, foram realizadas, em 2015, mais de 9.000 intervenções em cerca de 
8.000 doentes, sendo cerca de 6.400 em Cirurgia Cardíaca e 2.600 em Cirurgia Torácica (Figura 
5). 
 

 
Figura 5. Número de cirurgias cardíacas e torácicas realizadas nos últimos 5 anos. 
 
A análise da Tabela 12 mostra que nos últimos 5 anos houve um aumento de cerca de 8% no 
número de cirurgias cardíacas e de 14% no de cirurgias torácicas, de forma relativamente 
homogénea pelos diferentes serviços. 
No que respeita à Cirurgia Cardíaca (Figura. 6), tem-se verificado uma diminuição progressiva da 
cirurgia de revascularização (Δ= -7,5%). Esta pequena descida, como anteriormente referido 
provavelmente relacionada com a progressiva utilização de revascularização percutânea num 
número crescente de laboratórios de hemodinâmica, foi largamente compensada por um 
acréscimo de outros tipos de cirurgia. No mesmo período, registou-se um aumento de cerca de 
34% de cirurgias valvulares isoladas e de 24% de cirurgias valvulares e coronárias associadas. 
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Também se verificou um acréscimo no número de cirurgias para tratamento de 
disseções/aneurismas da aorta (24%) e outras (19%). Por contraste, o número de cirurgias de 
defeitos cardíacos congénitos / pediátricas mantém um progressivo decréscimo (Δ= -24%). 
 Tabela 12. Número de intervenções cirúrgicas, especificadas por tipo de patologia, efetuadas nos seis serviços de Cirurgia Cardiotorácica do País nos últimos 5 anos.* 
 
  2011 2012 2013 2014 2015  Δ 2011-15  
CIRURGIA CARDÍACA - Total 5918 5937 6266 6114 6403 8,20% 
 Coronárias 1864 1779 1851 1890 1724 -7,51% 
    c/ CEC 1024 938 913 907 823  
    s/ CEC 840 841 938 983 901  
Valvulares 1923 2182 2161 2349 2572 33,75% 
Coronárias + valvulares 502 555 584 587 624 24,30% 
Congénitos 638 603 555 473 463 -27,43% 
   c/ CEC 441 456 438 407 394  
   s/ CEC 97 147 117 66 69  
Aneurismas/dissecções 301 307 276 336 374 24,25% 
Outros  569 406 566 586 675 18,63% 
    major 227 236 260 233 336  
    minor 242 170 306 353 339  
CIRURGIA TORÁCICA - Total 2183 2430 2481 2639 2505 14,75% 
    major** 1812 2056 2103 2170 2095  
    minor 371 380 378 469 410  

Fonte: *Dados fornecidos pelos serviços 
** cirurgia envolvendo toracotomia ou cirurgia  vídeo-assistida (VATS) terapêutica  
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Figura 6. Número de cirurgias cardíacas, por tipo de intervenção, nos últimos 5 anos. 
 
A atividade de consulta externa é bastante mais variável, dependendo da política organizacional 
de cada centro, no que respeita ao número de consultas de rotina, tanto pré- como pós-cirurgia 
(Tabela 13). No entanto, registou-se um acréscimo de 8% no número total de consultas de 2011-
2015, que está em consonância com o aumento da atividade cirúrgica observado em período 
homólogo. 
 
Tabela 13. Número de consultas realizadas em 2010-2014 

Consulta Externa  2011  2012  2013  
 2014  

 2015 
Total  33 498  34 615  37 503  37 827  36 045 
Fonte: ACSS, DPS, Sica 22.02.2016 (não inclui as consultas realizadas no CH Cova da Beira)  

Já no que respeita à atividade de transplantação, quer cardíaca quer pulmonar, tem-se 
observado uma relativa estabilidade (Figura 7), dentro das oscilações que caracterizam este tipo 
de atividade, talvez um pouco abaixo do que seria de esperar. No entanto, em termos europeus, 
o nosso País está numa posição acima da média no que respeita à transplantação cardíaca, mas 
menos confortável na transplantação pulmonar.  
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Figura 7. Atividade de transplantação cardíaca e pulmonar nos últimos 5 anos (fonte: IPST) 
 
As listas de espera em Cirurgia Cardíaca constituem um tema de permanente escrutínio (Tabela 
14).  

* Referente a 31 de dezembro de cada ano Fonte: Dados fornecidos pelos serviços    Embora o número de doentes em lista tenha aumentado em cerca de 20% no período em análise 
(2011-2015), parece ter havido uma certa estabilidade nos últimos quatro anos. Os tempos de 
espera não são completamente conhecidos, mas sendo o número de doentes em lista de espera, 
nos serviços em que existe, em média de cerca de 15 - 20% do número de doentes operados 
anualmente, pode estimar-se que o tempo em lista seja de 2,5 a 3 meses, o que parece 
demonstrado pelos indicadores de espera constantes das Tabelas 15 e 16 fornecidos pela ACSS.  
  

46

30

55
43

51

18 14 16 19 15

0
10
20
30
40
50
60

2011 2012 2103 2014 2015

Transplantação Cardíaca e Pulmonar
Tx Cardíaca Tx Pulmonar

ANO

Tabela 14. Listas de espera para Cirurgia Cardíaca 

 2011 2012 2013 2014 2015  Δ 2011-15  
Nº de doentes em lista de espera* 958 1 093 1 287 1 414 1 147  19,73%  
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Tabela 15. Indicadores de espera na especialidade de Cirurgia Cardiotorácica, por ARS 

 Descrição Ano ARS País Norte Centro LVT 

Entradas 
2011 2.662 2.003 4.320 8.985 
2012 2.847 1.896 4.355 9.098 
2013 3.108 2.010 3.829 8.947 
2014 3.133 1.994 3.471 8.598 
2015 2.878 1.881 3.512 8.271 

LIC 
2011 423 55 627 1.105 
2012 419 90 709 1.218 
2013 571 86 757 1.414 
2014 775 73 641 1.489 
2015 551 50 697 1.298 

Mediana do TE da LIC (meses) 

2011 1,87 2,47 3,90 2,83 
2012 1,87 2,52 3,47 2,70 
2013 2,13 4,92 4,03 3,07 
2014 3,10 3,53 3,50 3,27 
2015 2,80 3,45 2,83 2,83 

Operados 
2011 2.433 1.904 2.883 7.220 
2012 2.685 1.793 2.924 7.402 
2013 2.750 1.820 2.825 7.395 
2014 2.748 1.839 3.002 7.589 
2015 2.863 1.787 2.940 7.590 

Média do TE dos Op. (meses) 

2011 1,67 0,26 0,96 1,01 
2012 1,64 0,30 1,53 1,27 
2013 1,61 0,37 2,13 1,50 
2014 1,77 0,34 1,89 1,47 
2015 2,66 0,34 2,09 1,89 

Mediana do TE dos Op. (meses) 

2011 0,73 0,05 0,11 0,08 
2012 0,75 0,05 0,15 0,12 
2013 0,65 0,05 0,25 0,15 
2014 0,76 0,05 0,41 0,18 
2015 1,15 0,05 0,58 0,25 

Fonte: ACSS – SIGLIC 
Legenda: 
Entradas - Número de episódios entrados (novas propostas cirúrgicas) em lista de inscritos para cirurgia no período em análise. LIC - Número de episódios inscritos que aguardavam por cirurgia a 31-12 de cada ano Mediana do TE da LIC (meses) - Mediana do tempo de espera dos episódios inscritos que aguardavam por cirurgia na data em análise. Dados a 31-12 de cada ano Operados - Número de episódios cirúrgicos com cirurgia programada realizada no período em análise. Média do TE dos Op. (meses) - Média do tempo de espera dos episódios cirúrgicos com cirurgia programada realizada no período em análise. Valor apresentado em meses. Mediana do TE dos Op. (meses) - Mediana do tempo de espera dos episódios cirúrgicos com cirurgia programada realizada no período em análise. Valor apresentado em meses.  
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Tabela 16. Indicadores de espera na especialidade de Cirurgia Cardiotorácica.  

Descrição Ano 
ARS Norte ARS Centro ARS LVT 

CH São João 
CH V. Nova de Gaia/Espinho 

IPO Porto 
CH Universitário de Coimbra 

CH Lisboa Central 
CH Lisboa Norte 

CH Lisboa Ocidental 

Entradas 
2011 1.530 1.013 119 2.003 2.248 1.006 1.066 
2012 1.627 1.104 116 1.896 2.358 1.041 956 
2013 1.749 1.220 139 2.010 1.878 1.002 949 
2014 1.789 1.206 138 1.994 1.327 1.240 904 
2015 1.737 998 143 1.881 1.376 1.237 899 

LIC 
2011 182 230 11 55 371 38 218 
2012 238 173 8 90 352 61 296 
2013 301 257 13 86 390 119 248 
2014 420 345 10 73 302 118 221 
2015 414 131 8 50 320 176 200 

Mediana do TE da LIC (meses) 

2011 1,98 1,80 0,63 2,47 4,07 2,68 4,13 
2012 2,32 1,40 1,63 2,52 3,47 0,93 4,53 
2013 2,53 1,97 0,97 4,92 3,70 6,43 0,47 
2014 2,40 3,80 0,43 3,53 5,33 1,28 4,37 
2015 3,08 2,43 0,82 3,45 4,03 1,50 4,73 

Operados 
2011 1.485 635 96 1.904 992 960 931 
2012 1.500 917 109 1.792 1.127 987 810 
2013 1.591 1.025 116 1.820 1.105 899 821 
2014 1.587 985 124 1.839 1.080 1.128 794 
2015 1.646 972 129 1.787 1.096 1.074 770 

Média do TE dos Op. (meses) 

2011 1,58 1,39 1,15 0,26 1,32 0,06 1,49 
2012 1,58 1,53 0,96 0,29 2,29 0,19 2,11 
2013 1,72 1,48 0,87 0,37 2,42 0,90 3,08 
2014 1,86 1,57 0,95 0,34 2,47 1,20 2,10 
2015 2,67 2,30 0,96 0,34 2,85 1,09 2,36 

Mediana do TE dos Op. (meses) 

2011 0,42 0,55 0,93 0,05 0,37 0,02 0,15 
2012 0,47 0,80 0,82 0,05 0,38 0,04 0,39 
2013 0,52 0,81 0,86 0,05 0,61 0,05 0,35 
2014 0,61 0,78 0,91 0,05 0,98 0,11 0,51 
2015 1,12 1,01 0,92 0,05 0,52 0,60 0,65 

Fonte: ACSS – SIGLIC Legenda: Entradas - Número de episódios entrados (novas propostas cirúrgicas) em lista de inscritos para cirurgia no período em análise. LIC - Número de episódios inscritos que aguardavam por cirurgia a 31-12 de cada ano Mediana do TE da LIC (meses) - Mediana do tempo de espera dos episódios inscritos que aguardavam por cirurgia na data em análise. Dados a 31-12 de cada ano Operados - Número de episódios cirúrgicos com cirurgia programada realizada no período em análise. Média do TE dos Op. (meses) - Média do tempo de espera dos episódios cirúrgicos com cirurgia programada realizada no período em análise. Valor apresentado em meses. Mediana do TE dos Op. (meses) - Mediana do tempo de espera dos episódios cirúrgicos com cirurgia programada realizada no período em análise. Valor apresentado em meses.   
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9. ANÁLISE COMPARATIVA DA ATIVIDADE EM CIRURGIA CARDÍACA NOUTROS PAÍSES EUROPEUS 

A Tabela 17 mostra os números de centros e de cirurgias cardíacas, em relação com a respetiva 
população, em vários países europeus. 
Tabela 17. Cirurgia Cardíaca em alguns países europeus. 

País Ano dos Dados Nº Centros Nº Casos População (milhões) Casos / milhão hab Centros / milhão hab 
Média Casos / Centro 

Portugal 2015 6 6.064 10,3 589 0,6 1010 
Reino Unido 2012          51(1) 34.174 63,7 536 0.8(1) 670 
Suécia 2014 8 5.963 9,7 615 0,8 745 
França 2012 72 34.185(2,3) 65,7 520 1,1 495(4) 
Espanha 2013 56 20.502 47,1 435 1,2 366(5) 
Noruega 2012 7 4.279 5,0 856 1,4 611 
Holanda 2012 16 17.293 16,8 1.029 1,0 1.080 
Bélgica 2012 27 12.067 11,1 1.087 2,4 446 
Alemanha 2014 78 100.398(6) 81,2 1.287 1,0 1287 
(1) – inclui 12 centros de congénitos 
(2) – não inclui resultados de 3 centros 
(3) – inclui TAVI 
(4) – têm cirurgia vascular complementar 
(5) – têm cirurgia vascular complementar 
(6) – inclui TAVI   Em números de 2015, Portugal está a meio da tabela em número de casos por milhão de 
habitantes, acima do Reino Unido, França e Espanha, e com valores semelhantes aos da Suécia. 
Para esta atividade cirúrgica, o nosso País apresenta-se com o número mais baixo de 
centros/milhão de habitantes, ainda que com valores semelhantes aos do Reino Unido e Suécia. 
Como resultado, o País está em 3º lugar na média de casos por centro, apenas abaixo da Holanda 
e da Alemanha. 
Cirurgia Cardíaca do Adulto 
A cirurgia coronária e a cirurgia valvular continuam a ser os grandes campos da atividade 
cirúrgica, embora com expressões diferentes nos países do centro e norte (predomínio da 
cirurgia coronária) e do sul da Europa (predomínio da cirurgia valvular). 
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Globalmente, observa-se uma manutenção dos volumes de cirurgia em quase todos os países 
europeus analisados (a Suécia será exceção), com a redução da cirurgia coronária compensada 
pelo aumento da cirurgia valvular e outras, embora nalguns deles estes volumes sejam 
complementados com a inclusão da atividade de programas de TAVI (implantação percutânea, 
não cirúrgica, da válvula aórtica), com números significativos (casos da Alemanha e França). 
O predomínio da cirurgia coronária no centro-norte da Europa estará relacionado não só com 
as características específicas das respetivas populações (carga aterosclerótica), mas também, 
hipoteticamente, com um melhor acesso ou aceitação da cirurgia, comparativamente com os 
países do sul da Europa (caso de Portugal), ou então com uma aplicação mais alargada e off-
label da PCI (caso da França, Espanha e Suécia). Os números globais dos países com predomínio 
da cirurgia coronária (Alemanha, Reino Unido, Holanda, Bélgica) tiveram uma queda significativa 
após a introdução das novas gerações de stents coronários (DES) e estabilizaram com a 
publicação dos sucessivos resultados do estudo Syntax. O tipo de doente coronário é difícil de 
escrutinar mas vai de um predomínio franco dos doentes intervencionados após síndrome 
coronário agudo (SCA) (caso do RU e, provavelmente, de Portugal) até uma repartição entre 
coronários eletivos e após SCA (caso da Suécia).  
Por outro lado, a intervenção na doença valvular teve uma grande expansão em todos os países. 
Ainda assim, a cirurgia convencional estará estabilizada em alta nos países com acesso fácil à 
TAVI e ao Mitraclip, caso da Alemanha onde os centros cirúrgicos conseguiram manter a sua 
atividade à custa de desenvolvimento interno de programas de TAVI (por ex. dos 31.359 
procedimentos valvulares realizados em 2014 nos centros cirúrgicos da Alemanha, 9.194 foram 
procedimentos percutâneos). É previsível que, a médio prazo, todos os países, incluindo 
Portugal, venham a perder um número significativo de referências de doentes valvulares para 
cirurgia se as TAVI vierem a provar-se eficazes e o custo-benefício se mostrar favorável, o que 
implica uma descida significativa do preço das próteses.  
As razões para o predomínio da doença valvular nos países do Sul da Europa são difíceis de 
explicar mas estarão relacionadas, por um lado, com o menor número de cirurgias coronárias 
realizados e, por outro, com as sequelas tardias da doença valvular reumática de baixa 
intensidade e também com especificidades do envelhecimento cardíaco nas populações latinas 
(calcificação, arritmias crónicas, etc.). 
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Outras patologias, embora minoritárias, aparecem em crescimento significativo. É o caso das 
intervenções sobre a aorta e da assistência circulatória, como ponte para a cura ou para a 
transplantação, ou permanente, mas os números são pequenos no contexto global. 
Cirurgia das Cardiopatias Congénitas 
Surpreendentemente, em todos os registos consultados observa-se uma grande resiliência da 
atividade cirúrgica das cardiopatias congénitas, com números anuais estáveis em países tão 
diferentes nas suas políticas de saúde como a Alemanha, Reino Unido ou Suécia. 
Existirão várias razões para isso – taxas de natalidade razoáveis, grande mobilidade migratória, 
desenvolvimento do diagnóstico pré-natal, bons resultados cirúrgicos, organizações dedicadas 
às doenças das crianças bem financiadas, recusa mais frequente da possibilidade de aborto, 
apoio à criança, crescimento do número de cardiopatias congénitas no adulto (GUCH), etc. 
Nesta área concreta, Portugal está em contracorrente: a natalidade é diminuta, não há 
imigração, falta dinheiro e verifica-se uma elevada taxa de interrupção da gravidez, voluntária 
ou por razões médicas, e não se preveem alterações significativas a médio prazo. 
Um aspeto importante a considerar é o dos dois caminhos diversos de organização e distribuição 
dos centros cirúrgicos dedicados às cardiopatias congénitas. Em países como a Dinamarca (5 
milhões de habitantes) a filosofia adotada foi a concentração, aliás de acordo com as orientações 
sugeridas em 2003 pela European Association for Cardiothoracic Surgery (EACTS). Por contraste, 
o outro conceito assenta mais no controlo da qualidade dos resultados e da acessibilidade, 
estando a reorganização dos serviços na dependência própria e de linhas de orientação 
específicas. Assim se explica o elevado volume de centros cirúrgicos a realizar cirurgia congénita 
na Alemanha (23), Reino Unido (12) e Espanha (16). 
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10. MODELO ORGANIZATIVO DA REDE HOSPITALAR PÚBLICA DE CIRURGIA CARDIOTORÁCICA 

A regulação de relações de complementaridade e de apoio técnico entre todas as instituições 
de saúde, fim último da criação de redes de referenciação, deve garantir o acesso de todos os 
doentes aos serviços e unidades prestadoras de cuidados de saúde. Esta regulação permitirá 
uma articulação, variável em função das características dos recursos disponíveis, das 
determinantes e condicionantes regionais e nacionais e do tipo de especialidades em questão. 
Para além disso, facilitará uma melhor exploração de complementaridades de modo a 
concentrar experiências, permitindo o desenvolvimento do conhecimento e a especialização dos 
técnicos, e conduzindo a uma melhoria da qualidade dos cuidados – concentração de recursos 
e maximização da sua rentabilidade, com o objetivo de suprir, tanto quanto possível, na 
totalidade, as necessidades em Cirurgia Cardiotorácica.  
Definição da Rede 
A rede a que se refere o presente documento limita-se à referenciação entre estabelecimentos 
oficiais dentro do Serviço Nacional de Saúde. Assim e de acordo com o mandato recebido pelo 
Grupo de Trabalho, não serão consideradas eventuais relações com as instituições privadas 
Explicitamente, excluem-se também as instituições hospitalares das Regiões Autónomas e os 
vários IPO, que são regidos por legislação própria e estabelecem as suas próprias relações com 
as restantes instituições do SNS. 
Uma rede de referenciação hospitalar pode, pois, ser definida como o conjunto de instituições 
que prestam cuidados de saúde em determinada patologia e que colaboram entre si para que a 
qualidade e a eficiência dos cuidados médicos nesta área seja a melhor possível para o doente, 
acarretando de forma complementar uma racionalização dos respetivos custos. 
Assim sendo, a organização deve basear-se em redes regionais que convirjam para uma rede 
nacional, concentrando os doentes nos centros que tenham os meios diagnósticos e técnicos 
que lhes permitam oferecer o melhor tratamento aos doentes. Em Cirurgia Cardiotorácica, 
tratam-se doentes com situações clínicas muito variadas, por vezes muito complexas, do 
coração, pulmões, mediastino, parede torácica e diafragma, que requerem uma abordagem 
multidisciplinar e multiprofissional com centros bem diferenciados.  
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Naturalmente, quando se discute uma rede de referenciação em Cirurgia Cardiotorácica há que 
ter em conta o facto de que a quase totalidade dos doentes submetidos a intervenção cirúrgica 
nestes serviços é referida por serviços de cardiologia ou pneumologia, ou por especialistas 
destas áreas em atividade privada. Deste modo, há que ter em conta a articulação com as 
urgências destas duas especialidades. Por exemplo, a hemodinâmica e a endoscopia respiratória 
de urgência têm de estar articuladas com unidades com capacidade de resposta em Cirurgia 
Cardiotorácica de urgência. 
A ideia de áreas de influência direta e indireta apresenta a maior relevância neste contexto e 
aspetos ligados à proximidade, complementaridade e hierarquização da rede hospitalar tornam-
se mais importantes. Contudo, como foi recentemente decidido pela Tutela, deverá assumir-se 
a liberdade de escolha por parte do doente do local onde prefere ser tratado. Ainda assim, essa 
linha de referência deverá, com toda a probabilidade, assegurar resposta em cerca de 80% dos 
casos eletivos e de 100% nos casos urgentes.  
Por outro lado, não é objetivo de uma rede de referenciação limitar o livre exercício de 
profissionais e instituições mas antes contribuir para tratar os doentes nos locais mais 
adequados pelos mais habilitados para a situação específica e com menor desperdício. A 
constituição dessas redes ajuda ainda a evitar a pulverização/dispersão de centros com 
diminuição evidente da massa crítica e capacidade formativa desses mesmos centros (exemplo 
conhecido em alguns países Europeus). 
Existe um largo consenso de que o funcionamento de um serviço de Cirurgia Cardíaca deve 
obedecer a um conjunto de requisitos mínimos, em termos de volume cirúrgico global (>500 
cirurgias Cardíacas major por ano), complexidade das cirurgias, infraestruturas dedicadas e 
devidamente equipadas (bloco operatório, unidade de cuidados intensivos de Cirurgia 
Cardíaca), profissionais de saúde dedicados, disponibilidade 24 em 24 horas todos os dias da 
semana, capacidade de formação e de inovação (ver Anexo 1). 
Reconhece-se, também, que há patologias que pela sua raridade e/ou complexidade 
(cardiopatias congénitas, transplantação / insuficiência Cardíaca, tromboembolismo pulmonar 
crónico), deverão ser orientadas para centros que, pela diferenciação técnica dos seus 
profissionais, pela experiência acumulada e pelas infraestruturas em que estão integradas, dão 
mais garantias de uma melhor prática e obtenção de melhores resultados de sobrevida, 
qualidade de vida e custos.  
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No que respeita à Cirurgia Cardíaca, esta caracteriza-se por uma relação íntima com a cardiologia 
de adultos, cardiologia pediátrica, pneumologia, cirurgia vascular, medicina intensiva e 
anestesiologia, quer na sua forma eletiva, quer em urgência. São cada vez mais evidentes áreas 
conjuntas de atuação e aptidões específicas, nomeadamente procedimentos híbridos com 
intervenção das várias especialidades (...técnicas de assistência circulatória e ou ventilatória, 
implantação de válvulas cardíacas através de cateteres - TAVI, implantação de próteses 
endovasculares por cirurgia aberta ou técnicas percutâneas - TEVAR, implantação e extração de 
dispositivos na área da aritmologia...). Este é o conceito do “Heart Team” / “Heart Center”, que 
deveria ser adotado pelos centros altamente especializados no tratamento médico e cirúrgico 
das doenças do coração, unidades funcionais médico-cirúrgicas, com especialistas de cardiologia 
pediátrica, cardiologia de adultos e cirurgiões cardíacos com treino específico em cada uma, o 
que exige dimensão, volume cirúrgico e custos otimizados. 
Conceitos similares aplicam-se à Cirurgia Torácica e às suas relações não só com a pneumologia 
como com outras especialidades, incluindo a cardiologia (ver Anexo 2). 
A generalidade dos serviços de Cirurgia Cardiotorácica do nosso País tem acompanhado de perto 
esta evolução tecnológica, mediante um considerável esforço de investimento profissional, 
estando hoje acessíveis à globalidade da população as mais sofisticadas técnicas. Mas este 
desenvolvimento nem sempre foi acompanhado da necessária reestruturação funcional e 
organizacional. 
Rede Nacional de Cirurgia Cardiotorácica 
No nosso País, a maior parte das referenciações hospitalares para Cirurgia Cardíaca e Torácica 
são oriundas de serviços de cardiologia e pneumologia públicos e privados (institucionais ou 
individuais). Para a elaboração deste documento foram consultados e analisados os relatórios 
finais dos Grupos de Trabalho para as Redes de Referenciação de Cardiologia e de Pneumologia, 
já aprovadas pela Tutela, representando, genericamente, concordância com o que delas dimana, 
no que diz respeito à referenciação destas especialidades para os serviços de Cirurgia 
Cardiotorácica, exceto quando especificamente adiante indicado. De acordo com Portaria n.º 
95/2013, de 4 de março, a especialidade de Cirurgia Cardiotorácica não tem referenciação direta 
pelos cuidados de saúde primários conforme nota "só para referenciação de pedidos de primeira 
consulta com origem em hospital do SNS". 
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Na prática, o modelo organizativo recomendado está já em vigor, embora nunca expresso em 
documentos oficiais. Com efeito, todos os serviços de cardiologia e de pneumologia têm um 
serviço de Cirurgia Cardiotorácica (Cardíaca e/ou Torácica) como centro de referência para a 
maior parte da patologia, geralmente com base nas atuais regiões de saúde. As exceções são as 
cardiopatias congénitas e a transplantação, que não são realizadas em todos os serviços; ainda 
assim, estão bem estabelecidas as redes de referência para estes dois tipos de atividade. 
Por outro lado, tem-se constatado algum nível de liberdade, com circulação de doentes entre 
diferentes regiões, por escolha do próprio e/ou do seu cardiologista ou pneumologista. Os 
próprios serviços de Cirurgia Cardiotorácica têm já estabelecidos mecanismos de referência 
entre si, aplicáveis a vários tipos de patologia (p.e. congénitos complexos e reoperações). 
Como anteriormente se referiu, por se enquadrarem em legislação específica, as instituições das 
Regiões Autónomas da Madeira e Açores, bem como os IPO do Porto, Coimbra e Lisboa não 
integram a Rede e a Referenciação de Cirurgia Cardiotorácica, mas, também aqui, há alguns 
circuitos bem definidos. 
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11. INDICADORES A UTILIZAR NA MONITORIZAÇÃO DA REDE E POLÍTICAS DE QUALIDADE 

Definição 
Uma rede de referenciação deve ser um fator de promoção e aferição da qualidade dos 
procedimentos e da prática, tendo em vista o seu nivelamento por cima no conjunto dos centros 
que a integram, bem como de monitorização da atividade dos centros para que não se registem 
assimetrias inaceitáveis que penalizam os doentes e tornam o sistema ineficiente.  
Um dos mais importantes avanços da medicina moderna reside no reconhecimento da 
qualidade como objetivo central de toda a atividade. A avaliação objetiva da qualidade e a sua 
permanente monitorização deve ser uma exigência, única forma de assegurar as boas práticas 
e o cumprimento das recomendações. De igual modo, as técnicas de benchmarking, 
comparando serviços, são a única forma de estabelecer os padrões de qualidade que todos 
devem perseguir.  
Portugal tem vindo a acompanhar este movimento, ainda que de forma rudimentar. O programa 
SINAS insere-se neste movimento que importa desenvolver e ampliar. A nível internacional, a 
Cirurgia Cardíaca tem uma larga história neste domínio, a que não é alheia a atividade das três 
comunidades científicas de referência: as norte-americanas American Association for Thoracic 
Surgery (AATS) e Society of Toracic Surgeons (STS), e a europeia European Association for 
Cardiotoracic Surgery (EACTS) e European Society of Thoracic Surgery (ESTS), cujas práticas 
importa replicar. Há também bons exemplos de avaliação de qualidade em Cirurgia 
Cardiotorácica em vários países europeus e nos EUA. 
Monitorização 
A rede de referenciação de Cirurgia Cardiotorácica deverá ser monitorizada mediante o recurso 
a indicadores de planeamento, de acessibilidade, de impacto e de resultados, com periodicidade 
anual. 
Os indicadores de planeamento terão como objetivo a avaliação da adequação da capacidade 
instalada, ou seja analisarão o grau de concordância entre a capacidade atual e a capacidade 
antecipada. Estes indicadores deverão ser calculados para cada instituição hospitalar.  
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Os indicadores de acessibilidade corresponderão à capacidade de resposta para o acesso às 
primeiras consultas e/ou a inscrição na lista de cirurgia, sendo o indicador escolhido o tempo 
máximo de resposta garantido.  
No que se refere aos indicadores de impacto, sugere-se o número de cirurgias por cada um dos 
principais grupos de patologia: malformações congénitas, valvulopatias, doença coronária e 
carcinoma pulmonar. 
Para indicadores de resultado propõe-se o tempo de espera para cirurgia e, ainda, a análise da 
mortalidade hospitalar (em relação com o ICM) e das taxas de infeção e de reinternamento.  
Promoção e avaliação da qualidade 
A implementação de sistemas de avaliação de qualidade pressupõe a existência de registos 
clínicos da atividade de cada centro, permitindo o acompanhamento regional, nacional e, em 
certas circunstâncias, multinacional. Paralelamente, a utilização de ferramentas de avaliação do 
risco individual, vulgo scores de risco, são parte essencial e única forma de aferir o tipo de 
doentes tratados e os resultados obtidos. 
No âmbito da Cirurgia Cardíaca, alguns parâmetros são universalmente reconhecidos como 
indispensáveis nos sistemas de avaliação da qualidade: a mortalidade a 30 dias; o tempo de 
internamento; a utilização, na cirurgia coronária, de pelo menos um enxerto arterial; a taxa de 
acidente vascular cerebral, a taxa de infeções, etc. No âmbito da Cirurgia Torácica referem-se 
especialmente a mortalidade a 30 dias, o tempo de internamento e a taxa de infeções. A 
atividade de cirurgia videoassistida tem vindo, progressivamente, a ser considerada um fator de 
qualidade. 
Em Portugal não há informação publicada que permita fazer este trabalho, apesar de hoje quase 
todos os centros registarem a sua própria atividade, mas sem que a mesma seja incorporada em 
sistemas comuns. 
Recentemente, as Sociedades Espanholas de Cardiologia e de Cirurgia Cardiovascular, 
publicaram um importante documento de consenso no qual se definem algumas métricas 
essenciais para a implementação de sistemas de avaliação da qualidade em Cirurgia Cardíaca. 
Aquelas sociedades estabeleceram os valores alvos para a mortalidade aos 30 dias nos 
diferentes tipos de intervenção (Tabela 18). 
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Tabela 18. Recomendações para a mortalidade em Cirurgia Cardíaca, com base no documento 
de consenso das Sociedades Espanholas de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular 

Tipo de cirurgia Mortalidade a 30 dias 
Pontagem aorto-coronária isolada < 3%    
Pontagem aorto-coronária combinada com substituição valvular 
aórtica 

< 6%  

Substituição isolada da válvula aórtica < 5%   
Substituição isolada da válvula mitral < 7%   
Reparação da válvula mitral < 3%   
Transplantação cardíaca < 15%    

 
A transposição destes valores para a nossa realidade deve ser feita com precaução, já que, em 
Espanha, a proliferação de centros cirúrgicos conduziu a resultados porventura abaixo do 
desejável. Na generalidade, todos os centros portugueses têm um volume cirúrgico mais 
elevado que o maior dos centros espanhóis, garantindo um elevado treino e experiência das 
equipas, o que certamente terá influência positiva nos resultados finais.  
E, de facto, a mortalidade reportada pelos vários centros do nosso País é claramente inferior aos 
valores indicados na tabela. Assim, entende este Grupo de Trabalho recomendar os valores 
constantes da Tabela 19 para a mortalidade em Cirurgia Cardíaca eletiva em Portugal. 
Tabela 19. Recomendações para a mortalidade em Cirurgia Cardíaca eletiva em Portugal 

Tipo de cirurgia Mortalidade a 30 dias 
Pontagem aorto-coronária isolada < 1,5%    
Pontagem aorto-coronária combinada com substituição valvular 
aórtica 

< 3%  

Substituição isolada da válvula aórtica < 2%   
Substituição isolada da válvula mitral < 3%   
Reparação da válvula mitral < 1%   
Transplantação cardíaca < 10%*    

*5% para a transplantação não emergente (graus 5 a 7 da classificação da SPT/IPST). 
 
Para a implementação de sistemas de avaliação da qualidade em Cirurgia Cardíaca, propõe-se 
ainda: 
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1. A criação de um Registo Nacional de Cirurgia Cardíaca, universal e obrigatório. As duas 

sociedades científicas nacionais, Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardiotorácica e 
Vascular (SPCCTV) e a Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC) têm envidado esforços 
no sentido de criar um registo nacional de Cirurgia Cardíaca, tendo recentemente 
assinado um protocolo com esta finalidade com a DGS. Este registo deverá incluir dados 
referentes a resultados e qualidade. 

2. A categorização dos doentes, distribuindo-os por níveis de risco é essencial. O Euroscore 
II ou o STS Score para avaliação de toda a cirurgia e o SYNTAX score para a cirurgia das 
coronárias devem ver a sua utilização generalizada nos centros cirúrgicos em Portugal. 

 
Medidas idênticas deveriam ser adotadas em relação à Cirurgia Torácica onde se propõe a 
aceitação de uma taxa de mortalidade não excedendo 1% para a resseção pulmonar eletiva de 
patologia tumoral e 2% para a cirurgia das complicações infeciosas.  
Gestão das listas de espera 
A cirurgia realizada em tempo útil é um dos fatores determinantes para um bom resultado final. 
O número de doentes em lista de espera, o tempo médio e a mediana do tempo de espera são 
índices pouco sensíveis para detetar os problemas da lista de espera. Há outros indicadores, que 
não são geralmente seguidos, e, apesar da dificuldade, deveriam ser implementados, tais como:  

1. mortalidade em lista de espera;  
2. agravamento da prioridade (cirurgias de urgência não prevista);  
3. internamentos em lista de espera; 
4. saída de lista de espera para tratamento alternativo; 
5. seleção tendenciosa (cherry picking).  

Em muitos dos hospitais públicos recorre-se a produção adicional, como incentivo a uma maior 
produção, na generalidade das especialidades cirúrgicas, a fim de colmatar as necessidades das 
listas de espera.  
De acordo com o relatório final da Rede de Referência de Pneumologia, as listas de espera e o 
tempo de espera para Cirurgia Torácica parecem adequados e estabilizados, a contento geral 
dos serviços de pneumologia, nomeadamente no que respeita à patologia oncológica.  
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Comparado com o que se passa noutras áreas cirúrgicas em Portugal, as listas de espera para 
Cirurgia Cardíaca também não parecem constituir problema grave, mas há alguma disparidade 
se compararmos a resposta cirúrgica com a resposta cardiológica. Por outro lado, é reconhecido 
que os tempos aceitáveis de espera deveriam ser diferenciados de acordo com a patologia 
envolvida e o sistema deve, obrigatoriamente, ter este fator em consideração. 
Recentemente, a SPC e a SPCCTV, publicaram uma posição de consenso sobre esta matéria, a 
qual deve orientar a prática em Portugal e cujas recomendações principais, para a cirurgia das 
coronárias e estenose aórtica grave, se descrevem na Tabela 20.  
Tabela 20. Limite máximo de tempo de espera(*) para Cirurgia Cardíaca em casos não emergentes de doença isquémica ou estenose aórtica grave 

Nível de prioridade Condições clinicas  Tempo máximo 
recomendado 

Doentes muito 
prioritários 

Sintomatologia grave (classes funcionais III-IV). 
Anatomia de alto risco (tronco comum ou equivalente; 
3 vasos com envolvimento proximal da DA); ou 
disfunção VE 

 2 semanas 

Doentes 
prioritários 

Sintomatologia ligeira a moderada (classe funcional II) 
com doença isquémica ou estenose aórtica grave  6 semanas 

Doentes eletivos Sintomatologia ausente ou mínima 12 semanas 
(*) considerado a partir do momento em que o doente é aceite pelo grupo cirúrgico; DA - descendente anterior; VE - ventrículo esquerdo 

Adaptado de SPC/SPCCTV 

O documento prevê tempos máximos de espera que vão desde as duas semanas, para os 
doentes fortemente sintomáticos, até às doze semanas para os doentes eletivos, menos graves. 
Naturalmente, requer-se a resolução imediata das situações de emergência geralmente 
reconhecidas. 
Este Grupo de Trabalho entende dever endossar estes prazos limites como objetivos a atingir, 
reconhecendo a sua ambição quando comparados com os TMRG máximos para Cirurgia 
Cardíaca eletiva existentes em países com serviços de saúde similares ao nosso (por ex. Canadá 
26 semanas, RU 16 semanas), sendo de encorajar a adoção de medidas que facilitem a sua 
diminuição progressiva. 
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No caso da Cirurgia Torácica, reconhecendo as virtualidades dos TMRG estabelecidos pela 
Portaria n.º 87/2015, de 23 março, as especificidades do cancro do pulmão e fazendo o paralelo 
com a Cirurgia Cardíaca, sugere-se que o tempo de espera para a cirurgia curativa não exceda, 
as 4 semanas para a maioria da patologia neoplásica, e 12 semanas para a patologia não 
oncológica. 
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12.  MODELO DE FORMAÇÃO 

Programa de formação em Cirurgia Cardíaca e Torácica 
A Especialidade de Cirurgia Cardiotorácica tem, como o nome indica, dois ramos ou 
competências - Cirurgia Torácica Geral e Cirurgia Cardíaca - que, em Portugal, estiveram desde 
sempre e até há pouco tempo associadas. Essa associação, que se observa também em muitos 
outros países, resulta de terem sido os cirurgiões torácicos que iniciaram e desenvolveram a 
Cirurgia Cardíaca. Em alguns casos, contudo, a Cirurgia Torácica Geral e a Cirurgia Cardíaca há 
muito constituem duas especialidades separadas. Por outro lado, em Espanha e noutros países 
europeus, a parte Cardíaca tem a denominação de Cardiovascular, abrangendo a patologia 
vascular periférica. Decorre, neste momento, na Europa, um movimento de harmonização de 
nomenclaturas e de métodos de formação nestas duas especialidades e na Cirurgia Vascular. 
De facto, o início da cirurgia de coração aberto na década de 1950 abriu, nesta especialidade, 
uma nova era e o desenvolvimento explosivo da Cirurgia Cardíaca veio criar sérios problemas de 
"gigantismo" e gerar acesa discussão sobre o futuro e a unidade da Cirurgia Cardiotorácica tal 
como tem sido concebida até agora. Enquanto uns defendem a separação em duas 
especialidades, outros entendem que deverá ser mantida a unidade, admitindo-se a atividade 
preferencial num ou noutro dos dois ramos, o que exigiria uma maior intensidade e 
profundidade na preparação da atividade escolhida e o reconhecimento dessa opção por 
entidade de direito.  
O campo extremamente vasto coberto pela Cirurgia Cardíaca, que vai dos métodos de 
diagnóstico e da cirurgia propriamente dita (que abrange hoje aspetos variadíssimos), até aos 
complexos problemas dos cuidados intensivos pós-operatórios, constitui uma atividade 
indiscutivelmente absorvente e pesada que deixa pouco tempo e pouca disponibilidade, em 
energias e em meios, para a Cirurgia Torácica, cuja prática é, também por si só, bastante 
exigente. 
Por um lado, a espetacularidade que tem rodeado algumas realizações em Cirurgia Cardíaca fez 
com que grande número de jovens cirurgiões cardiotorácicos tenha dado preferência a essa 
atividade, relegando para segundo plano a prática da Cirurgia Torácica. De facto, a maior parte 
dos centros esteve até há pouco tempo a “produzir" cirurgiões (essencialmente) cardíacos com 
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um treino e um interesse mínimo em Cirurgia Torácica, a ser executada por cirurgiões com um 
treino torácico insuficiente e, até por cirurgiões gerais, hoje em dia sem qualquer treino prévio 
nesta área, com evidente diminuição da qualidade dos cuidados. Assim a maioria dos cirurgiões 
fez, espontânea e deliberadamente, uma opção entre a Cirurgia Cardíaca e a Cirurgia Torácica e 
pratica predominantemente, quando não exclusivamente, apenas uma delas. 
Por outro lado, é evidente que persistem laços indiscutivelmente fortes entre os dois ramos, o 
que leva a que se considere a sua manutenção num grupo comum de Cirurgia Cardiotorácica 
como opção mais sensata e lógica que a sua total separação. Prefere-se, pois, a persistência da 
unidade, reconhecendo a possibilidade de opção, com controlo institucionalizado da preparação 
e qualificação para o exercício de um, outro, ou ambos os ramos da especialidade.  
Neste contexto foram criadas no nosso País, em 2010, a partir da Especialidade de Cirurgia 
Cardiotorácica, as duas “novas” Especialidades de Cirurgia Torácica e Cirurgia Cardíaca, com 
preparação diferenciada e individualizada. Reconhecendo-se algumas diferenças de 
complexidade entre as duas novas especialidades em relação à preparação técnica, a duração 
dos Internatos Complementares respetivos foi estabelecida de modo diferente, com um total 
de 60 meses para a Cirurgia Torácica e de 72 meses para a Cirurgia Cardíaca. O Internato 
específico de cada uma destas especialidades tem um período de formação comum, composto 
por estágios em Cirurgia Geral, Cirurgia Torácica e Cirurgia Cardíaca, cada um com a duração de 
12 meses (Figura 8). Idealmente, seria após a conclusão da formação comum que o Interno 
deveria escolher uma das duas opções apontadas, mas esta solução não tinha cobertura legal 
ao tempo, pelo que a escolha continua a ser feita após a conclusão do Ano Comum. Haveria toda 
a conveniência que isto pudesse ser alterado, à semelhança do que acontece noutros países. 
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         Escolha da Especialidade   
 

 
Figura 8. Programa de formação em Cirurgia Cardíaca e Torácica 
 
Modelo de estrutura de formação dos Internos da Especialidade 
Durante as últimas duas décadas, houve um desvio da população de médicos, que deixaram de 
estar no pico da atividade e passaram a figurar como reformados. Este facto traduz-se na 
redução do número de especialistas com disponibilidade para desempenhar as tarefas mais 
penosas e esta nova realidade pode comprometer a qualidade os cuidados. Há, contudo, dados 
positivos traduzidos num aumento pronunciado de médicos internos e jovens especialistas nos 
últimos anos. Aqui, importa referir a necessidade de planeamento a 5 ou 10 anos, de modo a 
prever a substituição dos mais velhos e um aumento global do número de especialistas para 
suprirem as necessidades estimadas para a próxima década, tendo sempre em conta que um 
jovem especialista leva 6 anos a formar e que, mesmo assim, não satisfaz a plenitude da 
atividade cirúrgica nesta especialidade.  
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Atendendo a que a idoneidade dos serviços para formação de especialistas é uma atribuição 
específica dos Colégios de Especialidade, a Direção do Colégio de Cirurgia Cardiotorácica da 
Ordem dos Médicos decidiu estabelecer as condições mínimas para a atribuição aos serviços de 
capacidades formativas no internato desta especialidade. Foi consideração primordial estimular 
a melhoria da qualidade dos serviços e da formação dos médicos especialistas e, 
consequentemente, da qualidade da assistência à população portuguesa. 
Num documento elaborado por aquele Colégio, considera-se “desejável que as metas então 
apontadas fossem progressivamente incrementadas de modo a que rapidamente se pudesse 
atingir os padrões de qualidade exigidos pelas sociedades científicas internacionais da 
especialidade, nomeadamente as americanas e as europeias…”. Dizia-se também nesse 
documento que … “cada serviço deve possuir médicos e elementos dos restantes grupos 
profissionais em número e com as qualificações necessárias para garantir a prestação dos 
cuidados assistenciais na Especialidade, tendo em conta a dimensão da população que serve”.  
Assim, deverá haver um Assistente Graduado por cada Interno nos 3 primeiros anos de 
internato. O número de Assistentes Hospitalares deverá ser de ordem a assegurar uma pirâmide 
hierárquica conveniente. Adicionalmente, “cada Serviço deve efetuar um número mínimo de 
intervenções, a fim de assegurar uma formação adequada aos formandos… nomeadamente são 
necessárias 500 intervenções de Cirurgia Cardíaca incluindo 75 sobre malformações congénitas 
e 250 cirurgias Torácicas major ano”. Foram também definidos critérios específicos para: Quadro 
médico e outro pessoal; documentação e sistema de informação; serviço de internamento; salas 
de operações e tempos operatórios; atividade científica e educacional; consulta externa; meios 
complementares de diagnóstico; e atividade operatória. 
Foram ainda definidos números mínimos de atividade para os formandos, para poderem ser 
considerados como tendo a preparação mínima para se apresentarem a exame da especialidade 
e poderem exercer atividade clínica não tutelada.  
Por outro lado, tem sido também preocupação do Colégio de Especialidade de Cirurgia 
Cardiotorácica formar o número necessário de especialistas de modo a satisfazer as 
necessidades do País com uma programação a médio prazo, tendo sempre em conta que a 
preparação individual de cada jovem especialista não seja prejudicada.  
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Este Grupo de Trabalho entende adequado e conveniente endossar estes considerandos e 
números 
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13. REFLEXÕES SOBRE O ESTADO ATUAL E PREVISÍVEIS NECESSIDADES DOS CUIDADOS DE CIRURGIA 

CARDIOTORÁCICA EM PORTUGAL 

Cirurgia Cardíaca 
O número de doentes em lista de espera ativa (cerca de 15% do número de doentes tratados 
nos últimos cinco anos) e os tempos máximos de espera constituem sempre uma grande 
preocupação, devendo ser fatores decisivos na definição quer das áreas de referência quer do 
número de centros.  
Embora o número de doentes em lista de espera aponte para uma certa estabilidade nos últimos 
quatro anos, os tempos de espera não são completamente conhecidos (estimando-se em cerca 
de três meses, segundo os números oficiais). Daqui resulta a necessidade da utilização do 
programa oficial já existente (SIGLIC) por todos os Serviços do País, de forma uniforme e 
criteriosa. Este programa apresenta no entanto algumas limitações no seu funcionamento 
prático face à falta de dados sobre mortalidade e morbilidade nas  Listas de Inscritos em Cirurgia 
(LIC), seleção tendenciosa, saída de LIC, transparência e ausência de auditorias regulares. 
Reconhece-se, no entanto, que a realização em tempo útil dos vários tipos de cirurgia varia com 
o tipo de patologia e deve ser levado em linha de conta, o que de resto fica bem claro na posição 
de consenso assumida em conjunto pela Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardiotorácica e 
Vascular e a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, anteriormente referida, que deve constituir 
o objetivo a atingir na prática cirúrgica cardíaca em Portugal.  
Da análise feita em capítulos anteriores, verifica-se que em Portugal o número de centros por 
milhão de habitantes é um dos mais baixos da Europa, de onde resulta que a média de casos por 
centro é das mais altas, mas aproximando-se dos valores registados no Reino Unido e na Suécia. 
Por outro lado, considera-se que a pulverização do número de centros verificada nalguns países 
europeus, de que é exemplo crítico a Espanha, traz consigo desvantagens, não só no volume da 
massa crítica e capacidade formativa desses centros, mas também na qualidade dos resultados 
(mortalidade/ morbilidade) e custos associados.  
A concentração não deve, contudo pôr em causa a resposta atempada e eficaz para todo o tipo 
de patologias, independentemente da região, litoralidade ou interioridade, urbanidade ou 
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ruralidade.  
Assim, considera-se que, provavelmente, existe em Portugal o número de centros suficientes se 
for assegurada a completa rentabilização dos meios físicos e humanos disponíveis. Há que ter 
em conta que se estima, nos próximos anos, uma perda significativa de referências em cirurgia 
valvular, hoje a fatia mais importante do movimento cirúrgico dos vários centros, a adicionar à 
erosão continuada da cirurgia coronária. 
Para além da otimização na utilização dos recursos disponíveis, cuja necessidade é bem evidente 
nas tabelas 7 e 8, as pressões existentes nos tempos médios de espera para cirurgia, em certas 
áreas ou regiões poderiam resolver-se ou, pelo menos, ser significativamente minimizadas com 
a agilização concertada na deslocalização ou redistribuição, temporária ou permanente, de 
alguns desses doentes. Por exemplo, em situações de fronteira os doentes poderiam ser 
tratados em hospitais de outra ARS, libertando meios para um tratamento mais rápido dos 
restantes doentes.  
Em paralelo, a Cirurgia Cardíaca comporta duas áreas de subespecialização - cirurgia das 
cardiopatias congénitas e transplantação / insuficiência Cardíaca. Qualquer delas tem 
associadas necessidades muito próprias, como a diferenciação dos profissionais envolvidos, 
equipes multidisciplinares e dispositivos de elevado custo, merecendo um tratamento 
específico. Existem ainda outras áreas não tão bem definidas (cirurgia complexa da aorta, 
cirurgia da cardiomiopatia hipertrófica, cirurgia de reconstrução valvular, cirurgia do trombo-
embolismo pulmonar, etc.) a merecer alguma atenção pelas mesmas razões. Em parte, tal já 
está a acontecer com a criação de centros de referência, para já nas cardiopatias congénitas e 
na transplantação. Comum a todas estas atividades é a sua desejável integração e 
funcionamento nos centros cirúrgicos já existentes que, pela sua dimensão e volume cirúrgico, 
as possam acomodar com benefício objetivo. 
No caso específico da cardiologia pediátrica, esta tem evoluído nos últimos anos, de modo a 
abranger atualmente a cardiologia fetal e um crescente número de adultos com cardiopatias 
complexas. Estes aspetos não podem ser descurados na organização dos cuidados. A tendência 
dos últimos anos tem sido para a organização dos centros médico-cirúrgicos de cardiologia 
pediátrica em articulação íntima com a Cirurgia Cardíaca de adultos (o que é o caso de todos os 
centros nacionais) e, mais raramente, em unidades pediátricas independentes, inseridos em 
centros cardíacos de grandes hospitais centrais ou hospitais pediátricos.  
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Existem centros de excelência europeus organizados de acordo com ambos os modelos 
referidos, não havendo evidência clara de algum modelo ser superior a outro. Recentemente, 
os quatro centros portugueses que realizam cirurgia cardíaca pediátrica receberam, em 
conjunto com os respetivos serviços de Cardiologia Pediátrica, a classificação de Centros de 
Referência. 
Neste relatório recomendam-se os tempos máximos de espera definidos pelas duas sociedades 
científicas desta área. Estes tempos são inferiores aos atualmente praticados e aos que estão 
definidos em várias peças legislativas em vigor, e são sugeridos como alvo a atingir, dentro de 
um esforço de melhoria de qualidade. De resto, a Cirurgia Cardiotorácica no nosso País está, 
neste aspeto, numa posição bem mais confortável do que a maior parte das restantes áreas 
cirúrgicas. O mesmo pode dizer-se na comparação com outros países europeus. De todo o modo, 
considera-se fundamental que se definam claramente as soluções para os doentes que 
ultrapassam o TMRG, com transparência de registo e fiscalização apertada do cumprimento dos 
tempos de espera. 
Cirurgia Torácica 
No que diz respeito à Cirurgia Torácica, e tal como na Cirurgia Cardíaca, há uma pletora de 
estudos que demonstram bem a relação entre o volume cirúrgico e a sobrevida de doentes com 
neoplasias pulmonares. Em centros com volume superior a 150 casos/ano, a sobrevida dos 
doentes é melhor e a magnitude das complicações é menor no período pós-operatório imediato, 
comparado com centros com um volume inferior a 70 casos/ano. Estes dados são ainda mais 
evidentes quando se trata de doentes idosos com mais comorbilidades, em que os centros de 
maior volume têm um menor índice de complicações, apesar de serem mais liberais na indicação 
cirúrgica. 
Também a relação entre mortalidade hospitalar e volume cirúrgico por cirurgião é favorável aos 
cirurgiões mais ativos. E nos hospitais com formação esta assimetria é ainda mais evidente. Em 
estudos recentes, demonstrou-se haver uma menor morbilidade e mortalidade específicas e 
uma maior sobrevida para os pacientes operados em centros com formação, quando comparada 
com os dos hospitais sem atividade formativa.  
Com estes pressupostos e estimando as necessidades de Cirurgia Torácica de cerca de 2.500 a 
3.000 cirurgias/ano para o ano de 2020, poderemos aceitar os centros existentes como os 
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necessários e suficientes para dar resposta às necessidades. Por outro lado, não é recomendável 
a existência de centros que não executem pelo menos 100 cirurgias torácicas major. Idealmente, 
esse número deveria ser superior a 250 cirurgias. Em qualquer caso, estes serviços / unidades 
devem ser coordenados por cirurgiões torácicos, sendo inaceitável a realização de Cirurgia 
Torácica não emergente fora dos serviços de Cirurgia Cardiotorácica / Cirurgia Torácica. 
Poderá, eventualmente, ser aceitável a realização de cirurgias torácicas (não cardíacas), não 
complexas, isoladamente ou em associação com a cirurgia geral, noutros centros, especialmente 
em regiões periféricas. No entanto, estas intervenções terão sempre de ser realizadas por 
especialistas - cirurgiões torácicos ou cardiotorácicos. 
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14.  CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

Considerando que: 
 A Cirurgia Torácica não tem listas de espera significativas, respondendo atempadamente às 

solicitações, nomeadamente em relação aos casos urgentes e ao cancro do pulmão, como 
foi reconhecido no Relatório Final da Rede de Referenciação em Pneumologia; 

 Alguns centros de Cirurgia Cardíaca mantêm listas de espera de 3 a 4 meses para casos 
eletivos. O problema é mais premente na Região Norte (número), mas também significativo 
na região Sul (tempo);  

 A soma das atuais listas de espera tem estado estável nos últimos cinco anos (o número de 
doentes que entram na lista é igual ao dos que saem), o que parece significar que uma 
otimização da capacidade de resposta existente será adequada às necessidades atuais; 

 Com a evolução das novas tecnologias de cardiologia de intervenção, é previsível uma 
estabilização ou mesmo uma diminuição das necessidades em Cirurgia Cardíaca nos 
próximos anos, em particular na patologia valvular aórtica típica do doente idoso, 
atualmente a área de atividade preponderante em todos os centros; 

 A capacidade humana (médicos) e logística disponível nos serviços de Cirurgia 
Cardiotorácica parece, portanto, ser suficiente para as necessidades do País, mas alguns 
serviços têm utilização efetiva inferior à capacidade instalada, com camas e salas de 
operações inativas e/ou com utilização abaixo do desejável, por razões de caracter interno. 
São os casos específicos dos serviços do Centro Hospitalar de Gaia e Espinho e do Centro 
Hospitalar de Lisboa Ocidental. Os Centros Hospitalares de Lisboa Norte e de Lisboa Central 
têm também uma utilização insuficiente das suas potenciais capacidades. Por outro lado, o 
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, com LIC residual, tem capacidade instalada 
não totalmente utilizada e disponível para atividade adicional; 

 Está demonstrado que a qualidade da assistência e a capacidade formativa dos serviços estão 
diretamente relacionados com a experiência institucional e individual, neste caso 
especialmente expressa pelo número de intervenções; 

 A atual rede geográfica de referenciação de doentes poderá estar desajustada em relação à 
distribuição dos centros de Cirurgia Cardiotorácica, não permitindo aproveitar, da melhor 
forma, a capacidade instalada e em alguns casos longe de estar esgotada; 
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 A prática atual comporta já um grau considerável de movimento de doentes “cruzando” a 

rede de referenciação anteriormente estabelecida, na maior parte dos casos por acordos 
interinstitucionais ou pessoais entre os serviços e/ou profissionais médicos e cirúrgicos. 
Também neste sentido, foram ouvidos todos os diretores dos seis serviços de Cirurgia 
Cardiotorácica públicos; 

 
Recomenda-se: 
1. CIRURGIA CARDÍACA  

 A adoção de medidas efetivas de otimização da utilização das capacidades instaladas dos 
atuais centros de cirurgia Cardiotorácica – MEDIDA A. a implementar em 12 meses. Os 
agentes a envolver neste esforço são as direções dos serviços e os conselhos de 
administração das respetivas instituições e das ARS. 

 Considerar a deslocalização/redistribuição de forma organizada de doentes em lista de 
espera de centros atualmente com maiores pressões em termos de listas de espera para 
outros centros com maior disponibilidade – MEDIDA B,  a implementar também em 12 
meses, simultaneamente com a MEDIDA A, nas áreas onde seja previsível que esta tenha 
menor impacto. Esta deslocalização/redistribuição deveria idealmente ser feita por 
redefinição das áreas geográficas respetivas, de forma organizada e não, como até agora, em 
que é realizada de forma casuística.  

 A criação de novos Serviços de Cirurgia Cardíaca – MEDIDA C- só será de considerar se as 
medidas atrás sugeridas não forem eficazes (e sempre numa perspetiva regional e não 
metropolitana). Pensamos ser esta, em particular, a situação na Região Norte onde o volume 
de doentes em LIC é significativo, embora estável, e deve merecer um acompanhamento 
cuidado, monitorizando de forma efetiva a sua evolução.   

 A adoção de um Plano de Ação para a Cirurgia Cardíaca de adultos com um calendário bem 
definido para a concretização das medidas propostas (A e B), com o objetivo de melhorar 
quer o tempo de resposta cirúrgica quer a qualidade da atividade cirúrgica. Este Plano de 
Ação deve ter uma Comissão de Acompanhamento de iniciativa ministerial, responsável pela 
verificação da sua real implementação. 



RNEHR CIRURGIA CARDIOTORÁCICA 
 

65  

 
 Um período de observação de 2 anos dos resultados das medidas propostas.  
 No que diz respeito à Cirurgia Cardíaca pediátrica, a organização de centros médico-

cirúrgicos de cardiologia pediátrica, em articulação íntima com a Cirurgia Cardíaca de adultos 
(já em prática nos 4 centros que a realizam), já consagrada na rede de Centros de Referência.  

2. CIRURGIA TORÁCICA  
 No que respeita à Cirurgia Torácica, sugere-se a manutenção da atual rede de referenciação 

que apresenta, no entanto, e concretamente na Região Norte, um histórico de referenciação 
clínica eficiente que julgamos ser do agrado dos grupos médicos e cirúrgicos e que se traduz 
numa referenciação mista num número significativo de centros hospitalares. 

 
A liberdade de escolha por parte do doente no que diz respeito ao centro onde pretende ser 
tratado foi consignada na Portaria n.º 147/2016, de 19 Maio 2016. Reconhece-se, contudo, a 
vantagem da definição de redes de referência preferenciais com base na proximidade geográfica 
e infraestruturas existentes nas várias unidades (aspetos importantes sobretudo em cirurgia 
urgente).  
Deste modo, e em Conclusão, este Grupo de Trabalho propõe a rede de referenciação detalhada 
nas Tabelas 21 e 22.   
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Tabela 21. Proposta de rede de referenciação por instituição (ordenadas por distribuição geográfica) para Cirurgia Cardíaca 

 Região  Cardiologia 
Cirurgia Cardíaca 

Referência  primária Referência  Alternativa* 

Norte 

ULS Alto Minho, EPE CHSJ CHUC  
CH Póvoa Varzim/Vila do Conde, EPE CHSJ CHUC  
Hospital de Braga, PPP  CHSJ CHUC  
Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE CHSJ CHUC  
CH Médio Ave, EPE CHSJ CHUC  
ULS Matosinhos, EPE CHSJ CHUC  
CH Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE CHVNGE CHUC  
ULS Nordeste, EPE CHVNGE CHUC  
CH Porto, EPE CHVNGE CHUC  
CH Tâmega e Sousa, EPE CHSJ CHUC  
CH Entre Douro e Vouga, EPE CHVNGE CHUC  

Centro 

CH Baixo Vouga CHUC  
CH Tondela-Viseu, EPE CHUC  
ULS Guarda, EPE CHUC  
CH Cova da Beira, EPE CHUC  
ULS Castelo Branco, EPE CHUC  
Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE CHUC  
CH Leiria, EPE CHUC  

Lisboa e Vale do Tejo 

CH Médio Tejo, EPE  CHLC CHUC  
CH Oeste CHLN CHUC  
Hospital Distrital de Santarém, EPE CHLC CHLN  
Hospital de Vila Franca de Xira, PPP  CHLC  
CH Barreiro/Montijo, EPE CHLN**  
Hospital de Loures, PPP CHLN**  
Hospital Garcia de Orta, EPE CHLN**  
Hospital Fernando da Fonseca, EPE CHLO  
Hospital de Cascais, PPP CHLO  
CH Setúbal, EPE CHLO CHLC  

Alentejo 
ULS Norte Alentejano, EPE  CHLC  
ULS Baixo Alentejo, EPE CHLC  
Hospital Espirito Santo de Évora, EPE CHLC CHLN  
ULS Litoral Alentejano, EPE CHLC CHLN 

Algarve CH Algarve, EPE CHLO CHLN 
*Esta alteração representa um modelo possível de deslocalização/redistribuição de áreas de referenciação, a definir de acordo com as necessidades reconhecidas em cada momento.  
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Tabela 22. Proposta de rede de referenciação por instituição (ordenadas por distribuição geográfica) para Cirurgia Torácica* 

Região Pneumologia  Cirurgia Torácica 

Norte 

CH Médio Ave, EPE CHSJ 
CH Porto, EPE  CHVNGE 
CH Póvoa Varzim/Vila do Conde, EPE CHSJ 
CH Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE  CHVNGE 
Hospital da Senhora da Oliveira, Guimarães, EPE CHSJ CHVNGE 
Hospital de Braga, PPP  CHSJ CHVNGE 
H. Santa Maria Maior (Barcelos) CHSJ CHVNGE 
ULS Alto Minho, EPE CHSJ CHVNGE 
ULS Matosinhos, EPE  CHSJ 
ULS Nordeste, EPE CHVNGE 
CH Entre Douro e Vouga, EPE  CHVNGE  CHSJ 
CH Tâmega e Sousa, EPE          CHSJ 

Centro 

CH Baixo Vouga, EPE CHUC 
Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE CHUC 
CH Tondela-Viseu, EPE  CHUC 
ULS Guarda, EPE CHUC 
CH Leiria, EPE  CHUC 
CH Cova da Beira, EPE CHUC 
ULS Castelo Branco, EPE CHUC 

Lisboa e Vale do Tejo 

CH Médio Tejo, EPE           CHLC 
CH Oeste CHLN 
CH Barreiro/Montijo, EPE CHLC 
CH Setúbal, EPE  CHLN 
CH Lisboa Ocidental, EPE CHLN 
Hospital de Cascais, PPP CHLN 
Hospital de Loures, PPP CHLN 
Hospital de Vila Franca de Xira, PPP CHLC 
Hospital Distrital de Santarém, EPE CHLC 
Hospital Fernando da Fonseca, EPE  CHLN 
Hospital Garcia de Orta, EPE  CHLC 

Alentejo 
Hospital Espirito Santo de Évora, EPE  CHLN 
ULS Norte Alentejano, EPE CHLC 
ULS Baixo Alentejo, EPE CHLC 
ULS Litoral Alentejano, EPE CHLN 

Algarve CH Algarve, EPE  CHLN 
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*Na prática, há um grande entrecruzamento na referenciação entre centros da mesma zona. Frequentemente, a referenciação ocorre com base na capacidade de resposta e relação de confiança prévia, o que está de acordo com as novas orientações do MS.  
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ANEXO 1. REQUISITOS MÍNIMOS PARA A CONSTITUIÇÃO DE UM SERVIÇO / UNIDADE DE CIRURGIA 
CARDÍACA*  

O atendimento de pacientes submetidos a Cirurgia Cardíaca deve ser feito por equipas 
multidisciplinares com formação adequada e acreditados na especialidade, em instalações 
dedicadas a prestar cuidados de alta qualidade. 
Reconhece-se que a viabilidade de uma unidade de Cirurgia Cardíaca não está dependente 
unicamente das instalações, processos e experiência do seu pessoal, mas também é influenciada 
pelo volume da atividade realizada. Em termos gerais, os melhores resultados são alcançados 
de forma mais consistente por cirurgiões de alto volume em unidades de alto volume e os 
resultados piores por cirurgiões de baixo volume em unidades de baixo volume. A unidade deve 
executar um mínimo de 500 procedimentos cirúrgicos cardíacos por ano ou, pelo menos, 70 
procedimentos cirúrgicos cardíacos por cirurgião por ano, a fim de manter uma experiência 
suficiente e resultados clínicos satisfatórios. 
A Cirurgia Cardíaca eletiva, de urgência e emergência deve ser realizada em salas de operações 
dedicadas. As salas de cirurgia devem ter instalações básicas que se mantenham a par do 
progresso técnico e conhecimento científico e devem ser adequadas para o uso da máquina 
coração pulmão e equipamentos de suporte circulatório extracorpóreo. 
Os pacientes submetidos a Cirurgia Cardíaca devem recuperar em Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) dedicadas. A UCI deve ser capaz de fornecer todos os níveis de atenção. É 
desejável que as unidades cirúrgicas cardíacas tenham uma área comumente referida como ala 
"intermédia" para pacientes que necessitam cuidados de nível intermédio. 
A unidade de Cirurgia Cardíaca deve ter enfermarias dedicadas com equipa cirúrgica residente 
e um número mínimo de camas para acomodar o volume e case-mix da prática clínica do 
departamento para pacientes em todas as fases do tratamento pré-operatório e pós-operatório. 
A consulta externa deve ser dedicada e alojada em locais adequados e de fácil acesso com o 
equipamento médico e técnico necessário, incluindo radiologia nas proximidades, ECG e 
ecocardiografia. É fundamental a existência de enfermagem especializada e a cobertura médica 
deve estar disponível no momento da consulta. 
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As equipes cirúrgicas devem ser chefiadas por cirurgiões experientes (especialistas seniores) 
com qualificações de formação e acreditação apropriadas, reconhecidas nacionalmente. Deve 
haver um número mínimo de cirurgiões cardíacos seniores a tempo inteiro eletivo, e de 
emergência fora de horas de serviço. As equipes cirúrgicas também incluem outro pessoal 
médico ou estagiários da especialidade e devem ser capazes de permanência de 24 horas/dia, 7 
dias/semana, 365 dias/ano.  
O pessoal de enfermagem deve incluir enfermeiros treinados nesta área, organizados num 
sistema de turnos para cobrir, em permanência, 24 horas/dia, 7 dias/semana, 365 dias/ano. Nas 
áreas de UCI deve haver enfermeiros que tenham sido submetidos a uma formação 
complementar como enfermeiros especialistas para cuidados intensivos e anestesia. Durante 
cada turno, deve haver um número mínimo de enfermeiros de Cirurgia Cardiotorácica seniores 
e experiência suficiente para fornecer uma cobertura segura para todos os pacientes. 
 
*Adaptado de: Pagano D, Kappetein AP, Sousa-Uva M et al. EACTS clinical statement: guidance for the 
provision of adult cardiac surgery. Eur J Cardiothoracic Surg 2016;50:1006-9 
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ANEXO 2. REQUISITOS MÍNIMOS PARA A CONSTITUIÇÃO DE UM SERVIÇO / UNIDADE DE CIRURGIA 
TORÁCICA * 

O atendimento de doentes com patologia do foro torácico deve ser feito por equipas 
multidisciplinares com formação adequada e acreditados na especialidade, em instalações 
dedicadas a prestar cuidados de alta qualidade. Ainda que se reconheça a progressiva evolução 
e diferenciação desta área do conhecimento e, portanto, a existência de serviços/unidades 
dedicadas exclusivamente à cirurgia torácica, ela não é incompatível com a atual integração em 
serviços/departamentos de Cirurgia Cardiotorácica, que até se nos afigura vantajosa. 
Reconhece-se que a viabilidade de uma unidade de cirúrgica torácica não está dependente 
unicamente das instalações, processos e experiência do seu pessoal, mas também é influenciada 
pelo volume da atividade realizada. Em termos gerais, os melhores resultados são alcançados 
de forma mais consistente por cirurgiões de alto volume em unidades de alto volume. Deste 
modo, considera-se que a unidade deve executar um mínimo de 250 procedimentos major, a 
fim de manter experiência suficiente e resultados clínicos satisfatórios. 
A cirurgia torácica eletiva, de urgência e emergência deve ser realizada em salas de operação 
preparadas para esta finalidade e com tempos específicos, que se mantenham a par do 
progresso técnico e científico. 
No pós-operatório imediato, os pacientes devem recuperar em Unidades de Cuidados 
Intermédios dedicadas, com enfermagem especialmente treinada em cuidados intensivos e 
anestesia. Em casos específicos, poderá haver necessidade de internamento em Unidades de 
Cuidados Intensivos. Este processo será facilitado nos casos em que a Cirurgia Torácica estiver 
associada a Cirurgia Cardíaca. 
A unidade cirúrgica torácica deve ter uma enfermaria dedicada, com equipa cirúrgica residente 
e enfermagem com treino específico, e um número adequado de camas para acomodar o 
volume e case-mix da prática clínica do departamento para pacientes em todas as fases do 
tratamento pré- e pós-operatório.  
A consulta externa deve ser dedicada e alojada em locais adequados, com o equipamento 
médico e técnico necessário, incluindo radiologia, estudo da função respiratória e endoscopia 
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respiratória na proximidade. É fundamental a colaboração de enfermagem especializada e a 
cobertura médica deve estar disponível no momento da consulta. 
As equipes cirúrgicas devem ser chefiadas por cirurgiões experientes (especialistas seniores) 
com qualificações de formação e acreditação apropriadas, reconhecidas nacionalmente. Deve 
haver um número mínimo de cirurgiões torácicos a tempo inteiro, em permanência de 24 
horas/dia, 7 dias/semana, 365 dias/ano 
 
*Adaptado de: Brunelli A, Falcoz PE, D'Amico T, et al. European guidelines on structure and qualification 
of general thoracic surgery. Eur J Cardio-Thorac Surg 2014;45:779–86  
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