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PROGRAMA DE ACÇÃO PARA A DIRECÇÃO DA SECÇÃO DE 
SUBESPECIALIDADE DE ELECTROFISIOLOGIA CARDÍACA DA 

ORDEM DOS MÉDICOS 
 

 
A Eletrofisiologia Cardíaca, com uma já longa evolução em Portugal, atingiu os 30 anos de 

atividade crescente, com regozijo de toda a Cardiologia pelo nível de diferenciação alcançado. 

Esta consolidada subespecialidade representa na atualidade uma das áreas de maior inovação 

tecnológica e com maior impacto clínico, com benefícios demonstrados em diferentes 

vertentes cardiovasculares, quer no âmbito da capacidade diagnóstica, quer na eficácia 

terapêutica. 

Na últimas duas décadas, o alargamento da abertura de novos centros de eletrofisiologia de 

intervenção e a subsequente subespecialização de eletrofisiologistas, veio permitir uma maior 

dedicação, focada no desenvolvimento de novas técnicas, sua implementação e divulgação, 

que permitiram vencer obstáculos e criar uma rede hospitalar nacional, capaz de responder às 

cada vez maiores solicitações no diagnóstico e tratamento de patologias do foro da 

Arritmologia. 

A secção da subespecialidade de Eletrofisiologia Cardíaca da Ordem dos Médicos, em 

colaboração com a Associação de Arritmologia, Pacing e Eletrofisiologia (APAPE), da Sociedade 

Portuguesa de Cardiologia, tem procurado contribuir para a maior dinamização da formação e 

definição de regulamentação referente à certificação de profissionais nesta subespecialidade. 

Deste modo, a qualidade do trabalho desenvolvido tem sido cada vez mais homogénea, 

assegurando a redução de discrepâncias e mantendo elevados níveis de sucesso terapêutico. 
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Os registos nacionais anuais, a cargo da APAPE e Instituto Português do Ritmo Cardíaco, têm 

mostrado um crescimento consolidado e sustentado do número de procedimentos de 

intervenção, envolvendo dispositivos cardíacos eletrónicos implantáveis (pacemakers, 

cardioversores-desfibrilhadores, sistemas de ressincronização cardíaca, registadores de 

eventos implantáveis), estudos eletrofisiológicos e ablações. 

Em 2019, nos 23 Centros de Eletrofisiologia (17 do SNS e 6 privados), com 30 laboratórios em 

funcionamento, foram realizadas 4059 ablações (com um crescimento de 11% face ao ano de 

2018), envolvendo um total de 37 especialistas. Esta atividade, que representa um número de 

394 ablações/milhão habitantes/ano, encontra-se ainda abaixo da média da União Europeia, 

com 467 ablações/milhão habitantes/ano. De referir que o número de Centros de 

Eletrofisiologia por milhão de habitantes é em Portugal de 2.03, inferior ao número médio 

calculado para o território da União Europeia (a 27 países), cujo valor é de 2.12.  

Além disso, o número de médicos eletrofisiologistas por milhão de habitantes em Portugal é 

também inferior ao número médio reportado no território da União Europeia {3,05 vs. 3,76, 

respetivamente). 

De acordo com dados do mais recente registo nacional de Eletrofisiologia Cardíaca, nos 11 

centros com programas de formação de Arritmologia no âmbito do internato complementar de 

Cardiologia, encontravam-se em formação específica para a subespecialidade de 

Eletrofisiologia Cardíaca 15 cardiologistas. Em fevereiro de 2020, obtiveram o título de 

especialista em exame da Secção de Eletrofisiologia Cardíaca da Ordem dos Médicos 14 novos 

elementos, facto de que todos nos orgulhamos e que seguramente será um contributo imenso 

para vencer os desafios duma área da Cardiologia em sólido crescimento. 

Na área dos Dispositivos Cardíacos Eletrónicos Implantáveis também se tem registado um 

aumento progressivo do número de procedimentos, alcançado os 13847 {incluindo novas 

implantações, substituições e reintervenções) em 2019, colocando Portugal num dos países 

europeus com maior número de implantações de pacemakers por milhão de habitantes 

(>1000/milhão de habitantes/ano). 

 
A perspetiva de que se antevê um aumento da procura de formação em 

Electrofisiologia Cardíaca, implica a definição de regras que contribuam para: 1) uma 

formação baseada em pressupostos que permitam a melhor gestão de saídas profissionais, 

de acordo com as correspondentes necessidades de recursos especializados; 2) 

recomendações para critérios de atividade envolvendo as áreas assistencial, formativa e de 
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investigação para os centros com programas de treino para qualificação em Eletrofisiologia 

Cardíaca; 3) garantir a qualidade dos atos médicos praticados no âmbito da subespecialidade 

com base num número mínimo de procedimentos invasivos como 1° operador e na 

apresentação anual de relatório de atividades, confirmado pelo tutor responsável pela 

formação. 

 
Assim, de forma a promover e assegurar os padrões de qualidades mais elevados em 
Eletrofisiologia Cardíaca, propõe-se: 

 
a) Apresentação escrita de candidatura pelo cardiologista-candidato para início da 

subespecialidade de Eletrofisiologia Cardíaca até ao final de cada ano civil, que 

deverá incluir Curriculum Vitae (2 páginas), centro(s) de formação e treino, 

tutor/tutores responsável(eis) (com carta de aceitação) e data de início da formação. 

b) Divulgação pela Ordem dos Médicos duma lista de Centros de Formação em 

Eletrofisiologia Cardíaca, após consulta e respetiva candidatura pelos centros 

hospitalares interessados. 

c) Atualizar os critérios mínimos do número de procedimentos (estudos 

eletrofisiológicos, ablações, dispositivos cardíacos eletrónicos implantáveis) como 

operador responsável, para obtenção do titulo de subespecialista em Eletrofisiologia 

Cardíaca. 

 
A Secção da subespecialidade de Eletrofisiologia Cardíaca pretende manter uma 

intervenção ativa na elaboração e implementação de Normas de Orientação Clínica (NOCs), 

bem como na divulgação de "Guidelines" das sociedades científicas no âmbito da aplicação 

das melhores práticas clínicas. 

 
Um tema de importância no crescimento da atividade clínica, diz respeito aos códigos de 

nomenclatura dos múltiplos procedimentos associados a esta área de diagnóstico e 

intervenção. Na realidade, tendo em conta que 35% dos centros hospitalares que 

desenvolvem atividade em Eletrofisiologia Cardíaca são privados, torna-se imperioso que se 

proceda à necessária atualização destes códigos de nomenclatura, considerando a evolução 

real do tipo de técnicas utilizados na prática clínica, que atualmente estão bastante para além 

dos códigos em vigor. Nesse sentido, dever-se-á constituir uma comissão que avalie a 

situação atual e avance com propostas adequadas à prática clínica real e à inovação dos 

procedimentos que são levados a cabo no panorama nacional. 


