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Sociedade centrada nos responsáveis
pelo dia a dia da Cirurgia Cardíaca,
Torácica e Vascular nacional
O ENCONTRO DE DIFERENTES GERAÇÕES DE ESPECIALISTAS POTENCIA A PROFÍCUA TROCA DE EXPERIÊNCIAS E A PARTILHA DE SABER CIENTÍFICO. SE A ESSE DEBATE ALIARMOS A VISÃO DA INVESTIGAÇÃO, OBTEMOS UM FÓRUM DE DISCUSSÃO ENRIQUECEDOR QUE
ABRE NOVAS PERSPETIVAS SOBRE O FUTURO DAS ESPECIALIDADES.

Nesse contexto, ao longo de todo o ano é lançado um conjunto de iniciativas –
como encontros científicos, ações de formação promovidas pela Academia da
SPCCTV, etc. –, sendo a reunião anual o expoente máximo da sua atividade, que
reúne um maior número de profissionais. Promovendo o dinamismo e a participação de todos os seus associados, a SPCCTV acolhe os clubes de internos das três
especialidades, “partes integrantes e ativas na Sociedade e agentes mobilizadores
@NEWSPHARMA

A Sociedade Portuguesa de Cirurgia
Cardiotorácica e Vascular (SPCCTV),
fundada em 1984, é uma sociedade cien-

de um conjunto de eventos”, como reuniões e formações específicas.
Documentando esta envolvência, a “Revista Portuguesa de Cirurgia Cardio-Torá-

tífica que teve a singularidade de con-

cica e Vascular”, indexada na PubMed®,

gregar duas especialidades distintas,

apresenta um dinamismo crescente, reve-

mas afins, na sua criação (atualmente

lando-se um veículo de comunicação privi-

três com a separação da cirurgia cardía-

legiado entre os sócios e restante comuni-

ca e da cirurgia torácica em especialida-

dade médica e científica.

des independentes).
Como o próprio nome indica, a SPCCTV

“Surgery without borders”

reúne médicos cirurgiões das especialidades de cirurgia cardíaca, de cirurgia

Decorreu de 22 a 24 de novembro o

torácica e de cirurgia vascular, bem co-

Congresso anual SPCCTV – 4D Visions

mo profissionais de áreas com interes-

2019, sob o lema “Surgery without bor-

ses comuns, sejam de outras especiali-

ders”, que bateu o record de participantes em iniciativas levadas a cabo pela

dades médicas, outras áreas da saúde –
“enfermeiros, técnicos, etc.” – e até,

Adelino Leite Moreira, presidente da SPCCTV

Sociedade. Esta reunião alicerça-se num

mais recentemente, investigadores não

conceito novo (4D Visions), instituído há

médicos.

três anos, em que para além das três es-

Manifestando uma vitalidade crescente, a SPCCTV afirma-se como um fórum pri-

pecialidades que integram a SPCCTV surge uma Sociedade Científica convidada.

vilegiado de discussão, de formação e de sensibilização dos seus associados para

Este ano o convite foi apresentado à Sociedade Portuguesa de Cardiologia – “com

os aspetos mais inovadores ou mais polémicos no âmbito da especialidade.

quem temos uma parceria muito estreita”, sublinha Adelino Leite Moreira, presidente da SPCCTV – e, em 2020, foi já anunciada a presença da Sociedade Portuguesa
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Medicina de Translação em debate
Numa sessão paralela, a Medicina de Translação debateu os aspetos mais recentes da investigação fundamental – “não só todas as inovações clínicas e tecnológicas já implementadas na realidade clínica, como as que estão a emergir
da investigação e que podem vir a ter aplicação no futuro”. Esta possibilidade de
colocar em contacto clínicos e investigadores não é comum e foi uma das inovações que granjeou maior elogio por parte dos intervenientes.

de Pneumologia. Com esta quarta especialidade procura-se debater aspetos de interesse comum às várias especialidades intervenientes. Em 2019, contamos ainda
com a colaboração do Grupo de Estudos de Cancro do Pulmão, bem como, de um
grupo de prestigiados investigadores de Medicina Translacional, que conseguiu reunir neste congresso grande parte das pessoas que produzem investigação cardiovascular em Portugal – “um evento único, e uma oportunidade ímpar de por em
contacto profissionais clínicos e investigadores portugueses. Em todos os casos
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tendo também um painel de convidados

baláveis: o respeito entre todas as espe-

internacionais que são referência em ca-

cialidades que a integram e a capacida-

da uma das especialidades envolvidas”,

de de acompanhar a evolução de cada

reforça.

uma das suas componentes, indo sempre ao encontro das expectativas dos

O presidente da SPCCTV explica que “o

sócios”.

conceito 4D Visions está alicerçado na
promoção da multidisciplinaridade ao colocar em contacto profissionais de várias

Confronto da Medicina
Portuguesa com a realidade
internacional

áreas com visões distintas, mas complementares sobre múltiplos tópicos, incluindo o convívio entre clínicos (médicos e cirurgiões) e investigadores numa dimen-

O acesso à ciência pode ser alcançado

são inovadora e ímpar entre nós. Distin-

pela bibliografia ou pela presença em se-

gue-se ainda pelo caráter informal e

minários ou “webinários”, no entanto o

estimulante que facilita e promove a dis-

contacto e a troca de experiências pessoais que se propicia num Congresso

cussão e fomenta a colaboração”.
Num breve resumo aos três dias de

Presidente e vice presidente da SPCCTV, Adelino Leite Moreira e Gonçalo Cabral, respetivamente

desta dimensão não é replicável. A pre-

Congresso, no primeiro dia (22) tiveram

sença de profissionais que são verdadei-

lugar várias iniciativas da Academia

ras estrelas na sua área, e que consegui-

SPCCTV focadas nos aspetos mais práticos e específicos de cada especialidade

ram transmitir as suas mensagens com rigor científico, num ambiente de informa-

com a realização de vários cursos. Ainda nesse dia decorreu a 5ª edição do TALS

lidade, facilitou a troca de experiências, numa estadia que se estendeu aos três

que contou com a participação da elite internacional e nacional debatendo as últi-

dias de congresso.
Esta reunião marcou o primeiro ano de mandato da presidência do Prof. Adelino Lei-

mas novidades sobre o diagnóstico e tratamento da patologia da aorta torácica.
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te Moreira. O nosso entrevistado faz “um balanço muito positivo” deste ano, tendo o
congresso anual batido o recorde em número de participantes (mais de 400) – “ao fim
do primeiro ano de mandato, seguramente os objetivos que tinha traçado foram atingidos e espero no segundo continuar esse trilho de crescimento”, conclui.

Registo nacional da cirurgia cardíaca
Em parceria com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a SPCCTV lançou o
registo nacional de Cirurgia Cardíaca, esperando-se, já em 2020, obter dados
que retratem a realidade nacional no âmbito desta especialidade. Esta é uma iniciativa que se pretende estender à cirurgia torácica e à cirurgia vascular, “permitindo contabilizar os atos médicos e os resultados dessas atividades, conferindo à SPCCTV um termo de comparação com realidades internacionais”.

No sábado, dia 23, a conferência de abertura foi proferida pelo Professor Nashef,
“um estimulo à reflexão e discussão sobre a avaliação de resultados na intervenção cardiovascular”, bem como, as sessões de inovação nas várias especialidades,
que no caso da cirurgia cardíaca contou com um painel exclusivo de especialistas
internacionais (Francesco Maisano, Bart Meuris, Umberto Benedetto e Bart Maesen) que apresentaram e debateram as últimas novidades nas principais áreas da
especialidade.
Adelino Leite Moreira destaca ainda as sessões “Arena dos Leões”, que decorreram no último dia do Congresso, em que cada uma das especialidades colocou
profissionais mais jovens a debater a abordagem de casos complexos e polémicos
com um painel de especialistas seniores e experientes. Finalmente, “teve lugar
uma sessão que discutiu o presente e futuro das especialidades que se dedicam à
intervenção cardiovascular; e uma inovadora e excitante competição ‘Best science
Quizz’ com equipas multidisciplinares, proporcionando um momento simultaneamente didático e lúdico que ficará seguramente na memória de todos”. Já Gonçalo
Cabral, vice-presidente da SPCCTV, enaltece o sucesso deste evento que, diz: “foi
possível graças à modernização do conceito de sociedade multidisciplinar e do
próprio formato do congresso anual, mas assenta em dois pilares essenciais e ina-

