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Aposta na cirurgia de ambulatório
O projecto de reabilitação

do ex-CICAP (antigas instalações
da Reitoria da Universidade) vai

criar uma nova unidade de
Ciências da Saúde, integrando a
componente educacional com a
hospitalar. Centro de Cirurgia de

Ambulatório, edifício de
Radioterapia e Consulta Externa

do Hospital de Santo António
(HSA), novas instalações do

Instituto de Ciências Biomédicas
Abel Salazar (ICBAS) e a nova

Faculdade de Farmácia serão as
entidades implementadas no
novo equipamento de saúde.

Texto: Marta Almeida Carvalho
Fotos: HSA

Integrado no Centro Hospitalar do Porto está a
nascer o primeiro Centro de Cirurgia de Ambulató-
rio (CICA) em Portugal que irá concentrar, num só
espaço, todas as intervenções cirúrgicas rápidas
que permitem ao doente regressar a casa no mesmo
dia. Este é um tipo de cirurgia em desenvolvimen-
to, com elevados ganhos em termos de segurança,
rapidez, economia e espaço de manobra dentro de
um hospital, além de uma simplificação de proces-
sos para os doentes, contribuindo para a diminui-
ção das listas de espera. O projecto tem como prin-
cipal estratégia a separação entre as actividades
de internamento e as de ambulatório. Estas áreas
têm um circuito próprio de funcionamento, pelo que
a sua concentração irá promover uma maior especi-
alização, ao mesmo tempo que permite um aumento
da actividade cirúrgica com concentração de recur-
sos. São várias as especialidades em que é fre-
quente recorrer à Cirurgia de Ambulatório (CA) no-
meadamente a oftalmologia, ginecologia, obstetrí-
cia, urologia, cirurgia vascular, otorrinolaringolo-
gia, ortopedia e cirurgia pediátrica.

Este projecto vai promover uma maior interacção
entre o centro hospitalar e a universidade, criando
um pólo privilegiado de ensino e investigação na
área da Saúde.

Cirurgia de Ambulatório

A Cirurgia de Ambulatório é uma actividade em
que não há internamento, podendo, no entanto, o
doente ficar umas horas em vigilância após a cirur-
gia. Esta é uma componente cada vez mais impor-
tante na área da saúde já que permite, para além da
redução significativa de custos, o rápido regresso a
casa. Logo no início da década de 90, o HSA foi o
pioneiro em cirurgia de ambulatório a nível nacio-
nal, tendo, actualmente, em construção o primeiro
centro de cirurgia de ambulatório feito de raiz. “A
cirurgia de ambulatório só tem vantagens. Para além
de reduzir substancialmente os custos, uma vez
que a libertação de espaços é constante, permite
ainda que o doente não passe pelo stress psicoló-
gico do internamento e que este seja acompanhado
em todo o processo pelos familiares”, salienta Eu-
rico Castro Alves, actual elemento da direcção da
Entidade Reguladora da Saúde que foi, juntamente
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com Solari Allegro, um dos grandes impulsionado-
res deste novo serviço. “A evolução das técnicas
de anestesia e de cirurgia são fundamentais para o
crescimento do método de ambulatório”, refere o
clinico, sustentando que cerca de 80 por cento dos
doentes em lista de espera poderiam ser tratados
em CA mas que, para tal, é necessário um maior
desenvolvimento no âmbito nacional. “O investi-
mento previsto para o crescimento destes serviços
será fundamental para o seu desenvolvimento”,

– Fase 1/Conclusão 2009 (em construção):
Centro Integrado de Cirurgia de Ambulatório
– Fase 2/Conclusão 2010: edifício de Radiote-
rapia e Consulta Externa
– Fase 3/Conclusão 2011: Remodelação dos
edifícios existentes (construção de um parque
de estacionamento com 320 lugares, lojas e
restaurantes)

programadas e diminuir os custos do sector”. Quem
também não tem dúvidas sobre as vantagens do
crescimento da cirurgia de ambulatório é Manuel
Seca, director do actual Departamento de Ambula-
tório do HSA. “As grandes vantagens prendem-se
sobretudo com o bem-estar do doente, a alta preco-
ce, a rentabilização de camas e salas e a diminui-
ção do risco de infecções nasocomiais (infecções
hospitalares provocadas por bactérias multiresis-
tentes)”. Os grandes objectivos com o reforço do
serviço são os de “atingir os 70 por cento de cirur-
gias programadas, feitas em ambulatório, logo no
primeiro ano de funcionamento”, afirma o especia-
lista, salientando a importância do incremento re-
lativamente aos actuais 50 por cento de cirurgias
realizadas naquele regime. Recorde-se que este
método se encontra já em crescente desenvolvi-
mento em vários países europeus e representa cer-
ca de 70 por cento da actividade cirúrgica nos Es-
tados Unidos. 

garante. Para Solari Allegro, presidente do Conse-
lho de Administração do HSA, esta é uma compo-
nente fundamental para todas as unidades de saú-
de. “A cirurgia de ambulatório apresenta-se como
potenciadora da diminuição drástica das listas de
espera”, assegura, sublinhando que o serviço, que
irá funcionar num edifício concebido de raiz, irá
“aumentar substancialmente o número de cirurgias


