
Médicos propõem
tempos de espera
para cardiologia

limites. Sociedades de Cardiologia e Cirurgia
Cardiotorácica eVascular vão entregar docu-
mento com propostas ao Ministério da Saúde
DIANA MENDES

A Sociedade Portuguesa de Car-

diologia vai entregar ao Ministério
da Saúde recomendações sobre os

tempos de espera clinicamente
aceitáveis para a doença cardio-
vascular, nomeadamente para a

cirurgia, um trabalho que deverá
estar concluído num mês. O DN
noticiou ontem que há doentes

que esperam mais de um ano por
uma cirurgia e que há casos mais

graves que esperam tanto
como outros que podem
ter resposta em tempos
mais dilatados.

José Silva Cardoso, opre-
sidente daSPC, confirmou
ao DN que "vai propor a
criação de um grupo de
trabalho com a Sociedade

Portuguesa de Cirurgia Cardioto-
rácicaeVascular", com quem já ini-
ciou contactos, e há abertura para
avançar. "Queremos trabalhar
com responsáveis da sociedade e

falar com um representante de
cada centro de cirurgia cardíaca,

seja ele público ou privado. Resta
saber se os poderes públicos vão
aceitar as nossas propostas."

Tal como o DN noticiou, há

tempos de espera demasiado ge-
neralistas na área da cardiologia.
"São tempos que não são razoáveis

em algumas patologias", reconhe-
ce o perito. Uma fonte ligada à tu-
tela reconheceu o mesmo proble-
ma, que "os tempos de espera não

podem ser definidos no abstraio"
e que "deviam começar a contar
quando o utente chega ao cirur-
gião e não depois de realizados to-
dos os exames, o que prolonga a
espera em vários meses". Essa de-

finição só ocorreu na oncologia
José Manuel Silva, bastonário

da Ordem dos Médicos, cha-
mou a atenção para isso. "A

lista da cardiologia tem de ter
a mesma importância." Da-

dos científicos mostram que
por cada mês de atraso a
mortalidade sobe 6%.

O presidente do conselho
de administração do Centro

Hospitalar de São João, António
Ferreira, alertou para as disparida-
des de financiamento, de produti-
vidade e de recursos nos centros
nacionais, em que o Norte se des-

taca por ter a maior lista de espera
mas operar mais. E referiu que as

cirurgias na área da cardiologia são

mal pagas. "Umacirurgiaàsvarizes
custa 300 euros ao hospital, mas é

paga por 3900 euros, enquanto
uma cirurgia para prótese da aorta

custa 16 mil e é paga ao mesmo. É
claro que os hospitais preferem fa-
zer varizes e lucrar com isso." Na
sessão sobre o tema também criti-
cou o facto de os tempos de espera
máximos serem igual nesta área
como para as outras.

Manuel Antunes, do Centro

Hospitalar Universitário de Coim-
bra, sugeriu que "as direções de

serviços fossem revistas e respon-
sabilizadas, através da realização
de auditorias, mas também têm de
ter meios".



Há doentes que esperam mais de um ano por uma cirurgia ao coração

CORTES

Bastonário alerta para perda de área cirúrgica
> O bastonário da Ordem dos

Médicos, José Manuel Silva, es-

pera que aportaria que define
as especialidades e áreas de re-
ferência dos hospitais "seja
apenas para a troikaver". E
considera que a sua aplicação
prática iria reduzir para dois

terços a atual área cirúrgica.

"Quem a fez não analisou as

consequências práticas para o
País." Numa conferência sobre
sustentabilidade, criticou al-

gumas medidas que estão a
pôr em risco a saúde, como a
introdução de copagamentos,
a redução de camas e o au-
mento dos tempos de espera.



Colesterol alto custa
500 milhões por ano

avaliação A maior parte des-

tes custos, 320 milhões de

euros, são diretos e relacio-
nam-se com o tratamento
da hipercolesterolemia

As doenças associadas ao coleste-
rol elevado custaram mais de 500
milhões de euros (518) ao Estado
só no ano passado. De acordo com
um estudo do Centro de Estudos
de Medicina Baseada na Evidência
da Faculdade de Medicina da Uni-
versidade de Lisboa, amaiorparte
destes custos são diretos (320 mi-
lhões). Só em 2010, terão morrido
16 819 pessoas por doenças asso-
ciadas ao colesterol elevado.

Esta vertente da investigação,
apresentada numa sessão do Con-

gresso de Cardiologia pelo coorde-
nador Miguel Gouveia, incide so-
bre os custos da doença e revela

que a maior parte das despesas fo-
ram em ambulatório, nomeada-

mente consultas, urgências, exa-
mes e medicamentos, mas tam-
bém transportes, que passaram a
ser mais pesados para os utentes
com as alterações no financiamen-
to. Dos 320 milhões de custos dire-

tos, a maioria relaciona-se com o
tratamento da hipercolesterole-
mia, mas a doença cardíaca isqué-
mica ainda pesa 63 milhões.

Relativamente aos custos indi-
retos, que têm um peso estimado
de quase 200 milhões num ano por
produção que ficou perdida, é de
salientar que só as saídas precoces
do mercado do trabalho motiva-
ram uma despesa de 48 milhões.

Os custos globais da doença re-

presentarão, assim, cerca de 0,3%
e 3% de todas as despesas de saúde

realizadas na área da saúde num
ano. O peso no PIB é ligeiramente
inferior ao do tabaco e da obesida-
de, cujos estudos foram realizados
em anos anteriores.Adiabetes, po-
rém, tem um peso de 0,56% do PIB.


