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SUPLEMENTO MONOTEMÁTICO
DE CARDIOLOGIA PRÉ-NATAL
Presente na reunião de estruturação e lançamento da primeira série da Acta Médica
Portuguesa, permaneci leitora assídua e colaboradora regular, pude testemunhar a
perenidade de elevados níveis científico, gráfico e de leitura. Foi, por isso, com muito
agrado e sem hesitação que respondi ao apelo à capacidade de relacionamento, à
multidisciplinaridade, à satisfação da curiosidade dos não especialistas e, global
mente, ao Projecto-Programa da actual Direcção que vivamente felicito.
Publica-se agora um suplemento versando um aspecto monotemático, muito con
cretamente, a Cardiologia Pré-natal. E esta uma vertente da Cardiologia Pediátrica
que, por sua vez, é uma das Especialidades da Pediatria, considerando-se esta a Me
dicina integral do período evolutivo da existência humana que vai desde a concepção
até ao final da adolescência. Focada assim como um pequeno ponto da galáxia pode
parecer mera curiosidade científica, sem interesse prático, cultivada para deleite de
meia dúzia de carolas, em países ricos. Haverá até quem pergunte: ainda há países
ricos? AINDA HA CAROLAS?
Para já é bom que se saiba que nesta nossa terra a Cardiologia Pré-natal, se
implementou, com a introdução da electrocardiografia fetal na década de sessenta e
da ecocardiografia fetal no início da de oitenta, sem atrazos em relação aos países
ricos de então.
Por outro lado, devo salientar que a aplicação tecnicamente correcta da ecocardio
grafia fetal associada às várias modalidades de Doppler veio revolucionar os conhe
cimentos da fisiologia circulatória fetal, do bem-estar fetal, do sofrimento fetal, dos
mecanismos de adaptação à vida extra-uterina, muito para além de permitir o
diagnóstico pré-natal das malformações.
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Outro aspecto positivo da vivência prática da Cardiologia Pré-natal foi ode realçar
a importância da multidisciplinaridade, congregando Cardiologistas Pediátricos,
Obstetras, Pediatras, Neonatologistas, Geneticistas, Cirurgiões Pediátricos e Cardio
torácicos. Uma leitura atenta do Projecto-Programa que se integra neste simpósio
permitirá verificar a estimulante acção desenvolvida junto dos Hospitais Distritais e,
a leitura de um ou outro dos textos de apoio por parte de Pediatras, Obstetras e
Médicos de Família poderá igualmente vir a contribuir para diminuir a mortalidade
pennatal e melhorar os cuidados de saúde prestados às grávidas e aos recém
-nascidos.
NASCER MELHOR para um dia voltar a poder NASCER MAIS.
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