
ICVL: Referência
mundial no

tratamento da

doença
cardiovascular

Sendo uma referência de inovação e saber, o Instituto Cardiovascular de Lisboa

(ICVL) conquistou o estatuto de Instituição de Saúde de projeção mundial na

prevenção, diagnóstico e tratamento das patologias do foro cardiovascular.

Este projeto, iniciado em 1999, consubstanciou-se no desenvolvimento de

técnicas pioneiras no país e, com efeito, na evolução da própria Medicina Vascular

em PortugaL Assim, cumprindo um dos desafios do século XXI - travar a crescente

prevalência das doenças cardiovasculares -, o Instituto irá continuar a intervir

de forma integrada, global e célere, pugnando por ser agente de conhecimento

e proficiência.

Prof. José Fernandes e Fernandes, diretor do Instituto Cardiovascular de Lisboa

Fomentando
a inovação, cultivando

o dinamismo e promovendo a

saúde cardiovascular, o Instituto Cardiovas-

cular de Lisboa (ICVL) disponibiliza um serviço

de excelência, aferido pelos mais elevados

padrões de qualidade. Sendo a doença

cardiovascular - nomeadamente o Acidente

Vascular Cerebral (AVC) e a doença coronária

- um flagelo que afeta uma franja muito

significativa da população, esta patologia

constitui um dos mais importantes problemas

de saúde pública - se não o mais importante

- que urge minorar. Por este facto, a abordagem

destas doenças justifica uma atuação

planeada e organizada entre as mais diversas

especialidades médicas. Nesta senda, procu-

rando proporcionar um tratamento integrado,

global e célere, assente nas metodologias mais

inovadoras a nível mundial, surge, em 1999, o

Instituto Cardiovascular de Lisboa.

Fruto da conjugação e do empenho de uma

equipa médica que tem como principal

interesse o tratamento das patologias

cardiovasculares, o ICVL é um modelo pioneiro

de cuidados integrados e centrados no doente,

recebendo, das diversas especialidades
médicas complementares, contributos

especializados na avaliação e modificação de

comportamentos pouco saudáveis (estilo de

vida) e controlo dos principais fatores de risco.

A diferenciação do Instituto assenta na

constituição do seu corpo clínico, liderado por
Prof. José Fernandes e Fernandes - médico

especialista em Cirurgia Vascular - e Prof.

Fausto Pinto - médico especialista em

Cardiologia. Com efeito, a equipa médica é

composta por profissionais com uma vasta

experiência hospitalar, nacional e internacio-

nal, que apresentam, também, uma clara

vocação para a prática clínica em grupo (group

practice) e que detêm, simultaneamente, uma

grande tradição na ligação à Universidade e a

centros de investigação de prestígio à escala

internacional, o que se traduz na constante

introdução de técnicas inovadoras de

reconhecida qualidade. Inspirado no modelo

anglo-americano, "todos os médicos do

Instituto se apresentam como partners, ou

seja, todos têm um verdadeiro interesse no

desenvolvimento sustentável e na aposta



qualitativa e tecnológica do ICVL", começa por

explicar Prof. José Fernandes e Fernandes.

Oferta integrada e global, em prol
do bem-estar do paciente
Sendo um projeto assente na diferenciação

terapêutica e tecnológica, o Instituto Cardio-

vascular de Lisboa privilegia a abordagem

holística do paciente. Assim sendo, perspe-

tivando o tratamento integrado, a Instituição

dispõe de diversas especialidades médicas e

cirúrgicas que se articulam numa importante

relação de simbiose. Assim, a par das duas

especialidades nucleares da sua atuação

clinica (Cardiologia e Cirurgia Vascular), o

Instituto oferece um leque alargado de outras

especialidades, na sua maioria comple-

mentares, como Medicina Interna, Diabetolo-

gia, Neurologia, Gastroenterologia, Pneumo-

logia, Nutrição, Pediatria, Cirurgia Cardio-

-Torácica, Psicologia, Cirurgia Geral e Cirurgia

Plástica e Reconstrutiva.

Dispondo de instalações e recursos de

vanguarda, a extensa atividade clínica do ICVL

tem sido dedicada à prevenção, ao diagnóstico

e ao tratamento médico e cirúrgico das

doenças cardíacas e vasculares periféricas, em

regime de ambulatório (com recurso à

tecnologia não invasiva existente no Instituto)

ou de internamento (mediante parcerias

instituídas com unidades hospitalares

privadas). Localizado nas Torres de Lisboa, o

Instituto está integrado num complexo

hospitalar. Pois, nas mesmas infraestruturas

dispõe do contacto e da frutuosa troca de

sinergias com instituições referenciadas na

área da Saúde, como, por exemplo, o British

Hospital Lisbon XXI. Desta feita, sempre que o

ICVL necessita de recorrer a cirurgias pesadas

(com um pós-operatório prolongado que exige

internamento), bem como a Meios Comple-

mentares de Diagnóstico como o Tomografia

Axial Computorizada (TAQ e a Ressonância

Magnética (RM), utiliza as diversas valências

existentes no British Hospital e também

noutros hospitais privados: bloco operatório,

Unidade de Cuidados Intensivos, internamento

em quartos privados, enfermaria, entre outras.

Uma Instituição que é cátedra

do saber e da inovação

Um dos grandes desafios da Medicina do

século XXI é travar a crescente prevalência

das doenças cardiovasculares, apontadas

como a primeira causa de morte e hospita-

lização, em ambos os sexos, na Europa e no

mundo desenvolvido. Esta patologia, com

indicação cirúrgica ou não, pode manifestar-

-se através de diferentes quadros clínicos como

os de origem aterosclerótica, principalmente

o Acidente Vascular Cerebral (AVC), a Doença

Cardíaca Isquémica (DCI), a insuficiência

cardíaca e a doença vascular periférica. Estima-

-se, segundo dados internacionais, que, em

2020, serão as doenças cardiovasculares a

principal causa de incapacidade e mortalidade

no mundo. Esta situação é facilmente explicada

em Portugal, se tivermos em conta que uma

percentagem elevada da população tem

colesterol elevado, 50% é fumadora, muitos

são obesos, 40% é hipertensa e a maioria é

sedentária. Além disso, o número de diabé-

ticos tem vindo a aumentar consideravelmente

e os portugueses estão a adotar uma dieta

cada vez menos mediterrânica.

Tendo em conta estes fatores, o diagnóstico

célere da doença cardiovascular pode resultar

em ganhos efetivos na saúde do doente.

Portanto, à luz desta perspetiva, além de

dispor de todos os meios de diagnóstico

necessários que permitem a deteção da doença

justin time, o Instituto tem, como pedra an-

gular da sua atuação, a preocupação e a dispo-

nibilidade para ouvir o doente. A entrevista

clínica é um fator primordial e altamente

diferenciador do Instituto. No ICVL, cada

consulta demora o tempo necessário para que

o paciente explique, na íntegra, todos os

pormenores sintomáticos, explicitando o seu

historial clínico, seja examinado e, por fim,
encaminhado para os exames de diagnóstico
- só e apenas os que a boa prática médica

recomenda. "Este tempo que se dispensa a

conhecer o paciente consubstancia-se em

mais-valias imensuráveis na qualidade do

tratamento", evidencia o diretor da Instituição.

Para que este processo, que privilegia o

encontro com o doente, seja mais harmonioso

e natural, os gabinetes do Instituto são

individuais e apresentam-se como um espaço

íntimo onde é agradável conversar. "Ainda que

sejamos uma Instituição tecnologicamente

evoluída, preocupamo-nos em fazer uma

Medicina humanizada e isso significa que
temos de ter tempo e condições para ouvir os

doentes", reitera.

Outra premissa diferenciadora foi a constante

aposta no desenvolvimento de técnicas

terapêuticas inovadoras, em Portugal. Fruto

da experiência internacional manifestada pelo

corpo clínico, o ICVL foi, desde a sua génese,

pioneiro no desenvolvimento diagnóstico não-

-invasivo de patologias cardiovasculares, bem

como na implementação de técnicas endovas-

culares para o tratamento da doença
aneurismática da aorta abdominal (Aneurisma

da Aorta Abdominal) e torácica (Aorta Torácica

Descendente) - [ver caixa de texto]. "Desen-

volvemos a nossa capacidade para permitir o

avanço da terapêutica endovascular, em

Portugal, na doença oclusiva aorto-ilíaca,

renal visceral e periférica", explica o médico

especialista, acrescentando que, paralela-

mente, "preservamos a nossa herança

cirúrgica, combinando, sempre que necessário,

uma cirurgia endovascular com uma cirurgia

convencional". Assim, em 2007, foi realizado

pela equipa vascular do ICVL o primeiro caso,

em Portugal, de sucesso na Cirurgia Híbrida,

convencional e endovascular, para o trata-

mento do Aneurisma Toraco-AbdominaL

Além disso, afirmando-se como uma referência

de «state ofthe art», a Instituição contribuiu,

também, para o avanço do diagnóstico das

doenças do coração, nomeadamente através

de novas metodologias como a ecocardiografia

transesofágica, ultrassonografia tri-
dimensional ou Doppler tecidular e para o

avanço da terapêutica, em Portugal da doença

coronária, quer através da utilização da

angioplastia e implantação de stents medi-

cados com fármacos, e outros, para o trata-

mento de estenoses primárias e lesões do

tronco supra-aórtico, quer através da cirurgia

das artérias coronárias sem circulação

extracorporal bem como terapêuticas híbri-

das. Cumulativamente, "tratamos também a

patologia venosa (denominada, no senso

comum, de varizes), com recurso a métodos

inovadores como o laser endovascular e atra-

vés de técnicas mais tradicionais, como a

escleroterapia e a cirurgia convencional",



afirma. Na atualidade, a Medicina evolui no

sentido de proporcionar tratamentos através

de técnicas minimamente invasivas. Nos dias

de hoje, "estas já conseguem substituir cirur-

gias pesadas (para tratamentos de aneurismas

da aorta, desobstruções das artérias, ou colo-

cação de bypass) e permitem resolver proble-

mas rapidamente, de forma indolor e proporci-

onando mais conforto para o doente, interna-

mentos hospitalares mais curtos e, por isso,

com menor risco associado", explica Prof. José

Fernandes e Fernandes. No entanto, o médico

alerta para o desconhecimento latente na

sociedade sobre estas inovações médicas, ape-
sar de todo o esforço e empenho da comuni-

dade médico-científica em divulgar estas

técnicas. Com recurso a metodologias
minimamente invasivas, "conseguimos, por

exemplo, proporcionar excelentes respostas

a doentes diabéticos. Estes têm, muitas vezes,

problemas de circulação e, presentemente, é

possível fazer um mapeamento simples da

doença arterial, sem qualquer sofrimento para

o doente. Em segundo lugar, podemos tratar

estes pacientes com procedimentos de

angioplastia - com ou sem stent- e, assim,

colocar uma endoprótese através de pequenas

incisões cutâneas ou até percutâneas. Desta

forma, o doente está internado, no máximo,

dois dias e, depois, volta à sua vida normal",

aclara. Esta possibilidade e outras conseguidas

através de cirurgias minimamente invasivas

representam um avanço muito positivo para a

Medicina. Nesta evolução científica, o ICVL

assume um papel preponderante por contri-

buir para a implementação e desenvolvimento

de técnicas sofisticadas em Portugal, em prol

do bem-estar do doente. "O futuro passa, cada

vez mais, pela utilização destas técnicas, pois

apresentam menor risco e maior conforto para

o paciente. Para além disso, fazendo uma

avaliação global dos custos, verifica-se que
não são mais dispendiosas", adianta Prof. José

Fernandes e Fernandes.

Prevenção - o elemento basilar

Na área cardiovascular, a Medicina Preventiva

é preponderante. Aliás, atualmente, a

prevenção da doença assume o pódio em

questões de saúde. Neste sentido, o

Instituto Cardiovascular de Lisboa tem

encetado diversas iniciativas que permitem
informar a população sobre os fatores de

risco e os sintomas precoces da doença

cardiovascular, bem como a melhor forma

de a prevenir. Assim, o Instituto tem parti-

cipado em diversos rastreios, alertando, por

exemplo, para a importância de todos os

homens fazerem, aos 65 anos, uma eco-

grafia à aorta abdominal. Pois, "se nessa

altura não se verificar dilatação da aorta, é

pouco provável que venha a desenvolver

um aneurisma". Por outro lado, no seio do

ICVL, são promovidas consultas de cessação

tabágica, Nutrição e Dietética, no ensejo de

alterar os comportamentos e os hábitos

nocivos. Além disso, apontando a prevenção

para idades mais precoces, o Instituto

dispõe, sempre que necessário, de consultas

de consultoria em Cardiologia Infantil.

Portanto, "temos profissionais que orientam

as pessoas a mudar os seus hábitos. Mas,

nunca nos esquecemos que a prevenção
acontece em cada ato médico, quando nos

preocupamos em informar os nossos

pacientes sobre os comportamentos nocivos

e aquilo que está mal e deve ser mudado",

garante, explicando que "é fundamental a

prática moderada de exercício, vencer o

sedentarismo através de uma vida ativa e

ter uma alimentação saudável. A doença
arterial é, comprovadamente, agravada pela
diabetes. Por isso, fazer a prevenção das

doenças cardiovasculares passa, em muito,

por prevenir a diabetes: combater a

obesidade, controlar a ingestão de hidratos

de carbono, gorduras e proteínas, bem como

controlar os fatores de risco (colesterol,

alteração dos lípidos no sangue, hipertensão

arterial, entre outros) e eliminar comporta-
mentos prejudiciais como os tabágicos",
reitera.

"Esta é, também, uma área da nossa vocação.

Temos tentado aumentar o conhecimento

sobre este tipo de doenças", atenta o diretor

da Instituição. Todavia, "há sempre uma

fronteira que não podemos passar sendo esta

uma Instituição gerida por médicos, temos

que respeitar, escrupulosamente, os

princípios éticos e deontológicos, não

podendo fomentar o alarmismo médico. Ou

seja, não estamos a dar uma informação
alarmista à procura de trazer novos clientes.

O objetivo passa sempre por educar e

informar. Somos muito cientes e conscientes

das regras da Deontologia profissional e da

Ética na Medicina, seja na forma como nos

relacionamos com a população em geral, seja

na forma como nos relacionamos com os

nossos pares", esclarece o entrevistado.

15 anos a investir na Saúde

Apresentando um corpo clínico com vários

académicos e professores na Faculdade de

Medicina, o Instituto Cardiovascular de Lisboa

afirma-se como uma referência de inovação

e conhecimento nesta área da Medicina. Tal

facto consubstancia-se na aposta perma-
nente no conhecimento e investigação

profunda das necessidades de diagnóstico e

terapêuticas dos seus doentes, promovendo,

internamente, a boa prática médica para que
se encontre sempre a melhor solução clínica

para cada caso. Assim, associado a instituições

de Ensino Superior, como a Faculdade de

Medicina de Lisboa e o Instituto Superior
Técnico, e a diversos centros de investigação
nacionais e internacionais, o ICVL apresenta-
se como uma Instituição ao serviço da

proficiência clínica, académica e investigativa.

Neste sentido, o Instituto conta já com

inúmeras publicações científicas, de âmbito

internacional, e a contribuição dos seus

médicos integrou trabalhos reconhecidos com

importantes distinções como os prémios Pfizer

e BIAL O Prof. José Fernandes e Fernandes foi

presidente da Sociedade Europeia de Cirurgia

Vascular e foi recentemente distinguido como

Membro Honorário da Sociedade norte-
-americana de Cirurgia Vascular e o Prof.

Fausto Pinto, diretor clínico do Instituto, é o

atual presidente da Sociedade Europeia de

Cardiologia. Para divulgar a atividade
desenvolvida pela Instituição, junto da

comunidade médico-científica internacional,

foram criados, em 1999, os Encontros

Internacionais de Angiologia e Cirurgia
Vascular que tinham como escopo apresentar
e submeter os resultados do ICVL ao escrutínio

dos congéneres. Na senda da globalização, as

jornadas anuais passaram a designar-se Lisbon

Vascular Fórum. Em 13 e 14 de dezembro,



realizar-se-á a 4 a edição deste fórum
internacional que juntará conceituados

médicos e investigadores da área.

Atentando, agora, no setor da Saúde em Portu-

gal, Prof. José Fernandes e Fernandes é

perentório ao afirmar que "a Medicina clínica

evoluiu muito nas últimas décadas e, para esse

progresso, contribuiu, por um lado, o desenvol-

vimento do Serviço Nacional de Saúde (SNS)

e, por outro, o aparecimento de instituições de

saúde privadas e de subsistemas de saúde que

permitiram tornar a Medicina mais acessível a

todos". Assim, na ótica do experiente médico,

"na generalidade, os cuidados médicos

existentes em Portugal são bons. No entanto,

quer ao nível do setor público, quer ao nível do

setor privado, temos problemas de organização

que deviam ser melhorados. Há, aqui, um longo

caminho a percorrer", atenta, deixando ainda

mais uma importante consideração: "Apesar de,

hoje, existirem instituições, públicas e privadas,

que proporcionam um tratamento ao nível dos

parâmetros de qualidade prevalecentes e

exigidos internacionalmente, tenho assistido,

com alguma preocupação, a uma demasiada

proliferação de instituições e de núcleos de

trabalho. Considero que irá ser necessário rever

esta realidade, pois há hospitais a mais em

Portugal, o que pode fomentar um consumismo

médico que não é desejável".

De olhos postos no futuro, o professor
catedrático e diretor da Faculdade de Medicina

de Lisboa adianta que "o objetivo passa por
motivar e fomentar as novas gerações de mé-

dicos a fazerem investigação na área

Cardiovascular e a assegurarem a continui-

dade nacional desta especialidade médica que,

hoje, já tem uma significativa projeção
internacional". Além disso, "este caminho tem

que ser feito de forma a proporcionar, cada

vez mais, a atuação integrada. É um percurso

que a tecnologia vai suscitando e promovendo.

Certamente que, tal como aconteceu no pas-
sado, os paradigmas da Medicina se vão alte-

rar. E, portanto, temos que nos manter atentos

às linhas mestras dessa mudança, que trará

uma maior integração das diversas especia-
lidades". Mas, "se conseguirmos ser, também,

agentes da evolução técnica e científica, então

estaremos a cumprir a missão do Instituto

Cardiovascular de Lisboa, edificada e conso-

lidada nos úttimos 15 anos", termina.




