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Luis Hidalgo, presidente da Junta Diretiva da Asociación Española de Cirugía Mayor

Ambulatória (ASECMA)

“É de destacar a colaboração das associações de CA de Portugal e de Espanha”

Luis Hidalgo é presidente da Junta Diretiva da Asociación Española de Cirugía Maior

Ambulatória (ASECMA) que,  este ano,  realizou o seu 13.º  Congresso Nacional,  em

simultâneo com IX Congresso Ibérico de CMA, a 28 e 29 de abril, em formato online. De

uma forma geral,  Luis  Hidalgo faz  um balanço muito  positivo  do evento deste ano.

Contudo, não deixa de destacar a profícua colaboração das associações portuguesa e

espanhola, que se tem vindo a desenvolver há mais de uma década.

Qual considera ser o contributo do congresso da ASECMA, deste ano, para a Cirurgia

de Ambulatório?

Luis  Hidalgo  (LH)  -  O  Congresso  serviu  para  dar  destaque  aos  avanços  dos

procedimentos ambulatórios, tanto em Portugal, como em Espanha. Durante estes dois

dias, foi também dada ênfase à segurança e satisfação dos doentes.

Que informação considera mais importante destacar desta iniciativa?

LH - É de destacar a colaboração entre as associações de Portugal e de Espanha, que
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tem já uma longa tradição, somando mais de 10 anos. Acredito que as duas sociedades

de Cirurgia Ambulatória, de Portugal e de Espanha, estão muito satisfeitas com a forma

profícua como esta colaboração tem vindo a desenvolver-se.

Qual é o balanço que faz deste último Congresso?

LH - Muito positivo. Na ASECMA, estamos muito satisfeitos, tanto pela participação dos

congressistas, como pelo nível científico das comunicações e dos artigos.

Quais  são  os  principais  desafios  que  se  apresentam  atualmente  à  Cirurgia  de

Ambulatório e o que falta fazer nesse sentido?

LH - É necessário aumentar o número de cirurgias de ambulatório, como alternativa à

hospitalização convencional. Neste sentido, é essencial o apoio da administração das

instituições, melhorando o nível das unidades de cirurgia ambulatória e o financiamento

dos procedimentos.

Reunião Urologia

A APCA realizou uma sessão dedicada ao tema Urologia, com o objetivo de abordar a

cirurgia  urológica  em  contexto  de  ambulatório.  A  iniciativa  gratuita  realizou-se  em

formato online, no passado dia 15 de junho, pelas 21h30, tendo sido apenas obrigatório

efetuar uma inscrição prévia.



Congresso Nacional de Cirurgia

A Sociedade Portuguuesa de Cirurgia realizou, no âmbito do seu Congresso Nacional,

uma mesa redonda sobre a Cirurgia de Ambulatório, que contou com o Dr. Emanuel

Guerreiro (Unidade Local Saude de Matosinhos) e com a Dra. Silvia Neves (Centro

Hospitalar Universitário do Porto), enquanto palestrantes.

"Embora a complexidade e a segurança

sejam, em Cirurgia, caminhos de sentido

inverso, existe ainda a possibilidade de ir

mais além. Acolhendo na excelência e no

rigor da organização da Cirurgia de

Ambulatório, equipas treinadas no

tratamento de novas patologias

selecionadas, será possível evoluir para

cirurgias de maior complexidade,

mantendo a segurança que sempre a

caracterizou e definiu. Esta sinergia

permitirá à Cirurgia de Ambulatório

aumentar o desempenho dos

profissionais, mantendo o grau de

"O conceito de Cirurgia de ambulatório

(CA), intervenção programada, parece

colidir com o de Cirurgia de urgência. No

entanto, já há quem trate doentes

cirúrgicos urgentes em ambulatório com

toda a segurança e aproveitando as claras

vantagens da CA. Isto permite o

crescimento da CA, mas também oferecer

ao doente uma excelente qualidade de

cuidado que terá um impacto positivo para

o mesmo, podendo recuperar em

ambiente familiar em menos de 24 horas.

Com a inclusão de procedimentos

normalmente realizados na urgência na



segurança e elevada satisfação dos

utentes . Novos desafios serão lançados,

mas estamos seguros que temos as

ferramentas para os ultrapassar."

Emanuel Guerreiro

CA, aproveitando a organização e

eficiência deste regime, dedicando ao

internamento as situações mais

complexas, racionalizando a despesa em

saúde com uma correta orientação dos

custos hospitalares. Em Portugal teremos

mais este desafio para realizar no âmbito

da CA." Silvia Neves

A Clínica de Stº António renovou as suas Unidades de Cuidados Pós Anestésicos e de

Cirurgia de Ambulatório. As novas instalações e novos equipamentos irão proporcionar

um recobro com mais qualidade e maior conforto. Uma aposta que recai, mais uma vez,

na  melhoria  contínua do  circuito  do  doente  em contexto  de ambulatório  cirúrgico  e

cirurgia convencional, disponibilizando uma nova estrutura, com maior conforto e uma

melhor experiência. Um processo de melhoria que se estendeu ao Bloco Operatório,

que conta agora com 7 salas.

5.ª Reunião Portugal - Brasil de Hérnia
Parede Abdominal

Assista ao vídeo na página de Youtube



A Associação Portuguesa de Cirurgia Ambulatória vai

realizar  a  5.ª  Reunião  Portugal  -  Brasil  de  Hérnia

Parede  Abdominal,  com  o  tema  “Curso  de  eTep”.  A

iniciativa é gratuita, com certificação e terá lugar no dia

30  de  junho,  pelas  21h30  de  Portugal,  sob  a

organização  de  Carlos  Magalhães,  presidente  da

APCA, e do cirurgião brasileiro Rodrigo Galhego.
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