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Como centro de referência nacional 
para a hipertensão pulmonar, o serviço 
de cardiologia do Hospital Garcia de 
Orta (HGO) tem vindo a desenvolver 
uma atividade crescente que também 
envolve a cardiologia invasiva. Neste 
contexto, a reunião South Side of the 
Heart 2018, centra-se sobretudo na pa-
tologia do coração direito, no trom-
boembolismo crónico e agudo, assim 
como na insuficiência cardíaca e supor-
te hemodinâmico. 

A reunião começa no dia 26 com três 
sessões práticas de angioplastia pulmonar 
com balão. Esta é uma área de inovação, 
em que o HGO foi pioneiro no nosso país 
e que tem mostrado resultados muito ani-
madores para os doentes com hiperten-
são pulmonar por tromboembolismo cró-
nico.

No dia 27 a reunião irá decorrer em 
duas salas em paralelo, sendo que grande 
parte das apresentações e discussões par-
tirão de casos clínicos concretos, alguns 
deles previamente gravados na sala de 

diologia e medicina física e reabilitação, 
fisioterapeutas e enfermeiros; o outro 
curso, visa o suporte hemodinâmico na 
angioplastia de alto risco e tem por públi-
co-alvo técnicos de diagnóstico e terapêu-
tica.

“A cardiologia atual é uma disciplina 
multidisciplinar, não só na interação entre 
as várias especialidades médicas mas tam-
bém com os enfermeiros e os técnicos. 
Do nosso ponto de vista, estas duas espe-
cialidades devem de estar profundamente 
envolvidas, algo que há muitos anos vem 
sucedendo no nosso serviço”, salienta 
Helder Pereira, diretor do Serviço de Car-
diologia do HGO.

Por fim, no dia 29 de setembro será 
organizada uma caminhada “Coração a 
Sul”, inserida nas iniciativas levadas a 
cabo pela unidade de reabilitação car-
díaca. “Portugal continua a ser um dos 
países europeus com uma das mais bai-
xas taxas de reabilitação cardíaca. To-

das as iniciativas que possam promover 
esta atividade são da maior importância 
quer para os doentes quer para os pro-
fissionais de saúde, pois só com uma 
forte sensibilização de todos para esta 
lacuna é que podermos atingir níveis 
mais elevados de reabilitação”, refere o 
diretor do Serviço.

“Mas a sensibilização da população 
deverá ser muito mais alargada”, refor-
ça – “estudos que efetuamos, no con-
texto do enfarte agudo do miocárdio, 
mostraram que a população portuguesa 
ainda desconhece muitos dos proble-
mas relacionados com as doenças car-
diovasculares. É certo que nos últimos 
anos as sociedades científicas e os me-
dia têm efetuado ações de sensibilização 
que muito têm contribuído para uma 
melhoria do conhecimento ao nível da 
comunidade, mas ainda há um enorme 
caminho a percorrer”, conclui Helder 
Pereira.

hemodinâmica no modelo “live in a box”. 
Os temas abordados serão a angioplastia 
pulmonar por balão, o tratamento percu-
tâneo da regurgitação miitral e tricúspide, 
a trombectomia mecânica no tromboem-
bolismo agudo e a insuficiência cardíaca e 
o choque cardiogénico. 

Estas iniciativas formativas irão abordar 
temas em áreas de inovação nos quais o 
HGO está a trabalhar, “assim como ou-
tras matérias em que nem sempre é fácil 
encontrar iniciativas formativas com ca-
rácter prático”. Um dos cursos aborda a 
anticoagulação oral em doentes com fibri-
lação auricular e está destinado a médicos 
especialistas ou internos de medicina ge-
ral e familiar. Outro curso aborda o envol-
vimento cardíaco nos doenças sistémicas 
e está destinado a cardiologistas, internis-
tas e outras especialidades médicas. Rea-
lizam-se ainda, no dia 28, dois work-
shops: um de reabilitação cardíaca desti-
nado a internos ou especialistas em car-

O serviço de cardiologia do Hospital Garcia de Orta há muito que tem tradição na realização de 
reuniões na área da cardiologia de intervenção. Entre os dias 26 e 28 de setembro, Almada 
servirá de palco ao South Side of the Heart 2018. 

Serviço de cardiologia do Hospital Garcia de Orta 
apresenta a reunião South Side of the Heart 2018


