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Aposta na inovação tecnológica:
atualização científica e excelência
na formação, ensino, investigação
e na assistência médica

O diretor do Serviço de Angiologia e Cirurgia
Vascular no Hospital de Santo António, do
Centro Hospitalar do Porto (CHP), Prof. Dr.
Rui de Almeida, é assistente graduado sénior,
diretor do Centro de Transplantação do
referido Hospital e regente da Cadeira de
Cirurgia II do Mestrado Integrado em
Medicina do ICBAS/UP.

“Passamos do paradigma do
doente que era submetido a
cirurgia convencional para
a utilização de métodos
endovasculares, que
correspondem já a cerca
de 70% das intervenções
realizadas no Serviço”.
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“A atividade do Serviço de Angiologia
e Cirurgia vascular desenvolve-se
na consulta externa, nos Serviços de
Internamento, no Serviço de Urgência,
no Bloco Operatório Central, no Bloco
Operatório de Cirurgia Ambulatória, na
suite Angiorradiológica, na Consulta
Multidisciplinar de Pé Diabético e na
Consulta Multidisciplinar de Acessos
Vasculares para Hemodiálise.”
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Formação dos futuros
especialistas de
Angiologia e Cirurgia
Vascular

Atividade de
transplantação de órgãos
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