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COMO TRANSFORMAR UMA TRAJETÓRIA CLÍNICA NUMA CADEIA DE VALOR  
O CASO DA INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

A insuficiência cardíaca não é uma doença em si, mas a falha de um órgão, o coração, que vai 
perdendo a sua eficácia funcional. Cardiologistas e Internistas têm um papel fundamental no 
diagnóstico, mas a partir daí inicia-se um processo clínico que exigirá cada vez mais cuidados e 
recursos e gradualmente a incorporação de profissionais de outras áreas, principalmente espe-
cialistas em Medicina Geral e Familiar, enfermeiros de família e assistentes sociais. 

Este seminário tem como OBJETIVO criar um clima de debate documentado no decurso do 
qual serão trabalhados os instrumentos e metodologias apropriadas que permitem assegurar a 
gestão clínica integrada de cada uma das fases do processo assistencial, da insuficiência cardía-
ca, baseado na melhoria dos resultados obtidos das pessoas afetadas.

DESTINATÁRIOS: Profissionais de saúde envolvidos nos cuidados a doentes com insuficiên-
cia cardíaca – cardiologistas, internistas, médicos de medicina geral e familiar, enfermeiros, as-
sistentes sociais e gestores de saúde.

COORDENAÇÃO:  Jordi Varela é Doutor em medicina e diplomado em 
Epidemiologia (CESAM Paris), Gestão Hospitalar (ESADE) e Bioestatística 
(UAB). É especialista em Medicina de Família e Comunidade e docente no 
ESADE. Ao longo dos últimos 18 anos, Jordi Varela foi também o Dire-
tor-Geral do Hospital Puigcerdà, do Hospital del Mar e do Hospital Sant Pau 
em Barcelona. É igualmente editor do blog “Advances in Clinical Manage-
ment” e Presidente da Secção de Gestão Clínica da Sociedade Catalã de 
Gestão em Saúde e autor de inúmeras publicações científicas.

Progressão da insuficiência cardíaca

Classificação NYHA*

Intensidade de Cuidados

*New York Heart Association



PROGRAMA | 14h30 – 17h30
 

Introdução:

• Os problemas da medicina fragmentada e como afetam o acompanhamento de pessoas com 
insuficiência cardíaca; 

• A opinião dos doentes e a experiência do “NHS Voices” no Reino Unido com a iniciativa “Eu 
declaro”.

Trabalho clínico nas fases I e II

• Decisões clínicas partilhadas e os elementos-chave da entrevista motivacional para adesão às 
recomendações e tratamentos;

• Como transformar uma trajetória clínica numa cadeia de valor, de acordo com a metodologia 
de Michael Porter;

• O aumento das competências de enfermagem.

Trabalho clínico na fase III

• A avaliação geral e integral;

• Medicina minimamente disruptiva (Mayo Clinic) e (de)prescrição;

• Como conduzir a “conversa” e a introdução de medidas paliativas;

• A importância do trabalho domiciliário, com base na experiência de Buurtzorg.

Trabalho clínico na fase IV

• A base do “Chronic Care Model” de acordo com os ensinamentos de Edward Wagner;

• A elaboração de planos terapêuticos individualizados integrando os serviços sociais e de 
saúde;

• A experiência do Reino Unido com o “Personal Health Budget” e o americano com o projeto 
“PACE”.

Debate documentado

O espaço final será reservado para a análise conjunta dos próximos passos a nível local para 
que seja implementado ou dada continuidade à gestão clínica da insuficiência cardíaca, com o 
objetivo de melhorar a sobrevida e a qualidade de vida das pessoas afetadas.
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