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26 anos de Programa de
Reabilitação Cardíaca em Gaia
A DOENÇA CARDÍACA REVELA NÍVEIS DE INCIDÊNCIA PREOCUPANTES. A AÇÃO
DA MEDICINA GERAL E FAMILIAR É FUNDAMENTAL NA FORMAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE COMPORTAMENTOS DE VIDA SAUDÁVEIS. PORÉM,
QUANDO UM EVENTO CARDÍACO AGUDO OCORRE É A CARDIOLOGIA QUE AGE E,
COM O APOIO DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO CARDÍACA, CONCEDE AO DOENTE A POSSIBILIDADE DE RETOMAR A SUA VIDA, COMPROMETIDO COM UM ESTILO
DE VIDA SAUDÁVEL.
A atenção para a importância da reabili-

geral, um total de 24 sessões, e é desenvolvida e acompanhada no Serviço de Medicina Física
do Hospital de Gaia. A fase III realiza-se no Centro de Reabilitação do Norte (CRN), um espaço
que oferece todas as condições para a realização de programas longos, individualizados e devidamente assistidos.
A articulação do Hospital de Gaia com o CRN iniciou-se em 2016, tendo-se intensificando
após a agregação das instituições no CHVNG.
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Madalena Teixeira entrou neste projeto
piloto e hoje, como coordenadora do Programa de Reabilitação Cardíaca do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia (CHVNG), lidera-o
com o apoio de Eduardo Vilela.

Programa de Reabilitação Cardíaca
A criação de um Programa de Reabilitação Cardíaca é um processo complexo e integrativo,
no sentido em que requer a congregação de áreas multidisciplinares como a Cardiologia, a
Medicina Física, a Nutrição, a Psicologia ou Psiquiatria, numa estreita colaboração com outros
progamas e entidades, como o Programa de Cessação Tabágica e a Assistência Social, entre
outros.
Ao longo dos anos a indicação para Programas de Reabilitação Cardíaca foi sendo ampliada
mediante a evidência científica. Inicialmente destinado a doentes de baixo risco vítimas de
enfarte do miocárdio, foi sendo alargado até aos doentes mais graves – doentes com insuficiência cardíaca, portadores de dispositivos, candidatos a transplante ou em recuperação
após transplante. “Todas as pessoas, após um evento cardíaco, têm indicação para fazer reabilitação cardíaca, de modo a recuperarem a sua atividade profissional e de lazer o mais breve possível, com qualidade, assumindo um comportamento de vida saudável”, sublinha Madalena Texeira. Apesar do forte impacto deste programa no retorno dos doentes a uma vida
plena, este é um processo opcional, sendo dada total liberdade ao paciente para, devidamente informado, aceitar ou recusar a acesso.
O Programa de Reabilitação Cardíaca do CHVNG tem início ainda durante a fase de internamento. Com a colaboração dos enfermeiros de reabilitação, o doente inicia, progressivamente, o seu treino – nas vertentes física e de ensino. A fase II, designada fase de treino, tem, em

