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Caro(a) Cardiopneumologista, 

 Todos os dias somos confrontados com situações que exigem 

de nós um raciocínio científico apurado. Este exercício profissional 

deve ser fundado em pilares de conhecimento científico que permi-

tam a execução irrepreensível da técnica. No entanto, é no mundo 

das dúvidas que devemos procurar aprofundar o saber.   

 Neste sentido, a Associação Portuguesa de Cardiopneumolo-

gistas (APTEC) levou a cabo a organização do evento “Casos Clíni-

cos em Cardiopneumologia”. Este dedica-se única e exclusiva-

mente à apresentação e discussão de casos clínicos. Assim, abran-

gendo quase todas as áreas científicas, pretende-se apresentar qua-

dros clínicos de pacientes que possibilitem a todos nós uma frutuo-

sa discussão, culminando numa atualização científica dos conheci-

mentos adquiridos. 

 Esperamos que este seja um continuar do vasto histórico de 

eventos que a APTEC apresenta e possamos contar com a vossa pre-

sença em futuras reuniões. A ciência não estagna, por isso devemos 

acompanha-la…  

P’la Comissão Organizadora 

 

Programa científico 

8:30 - Abertura do secretariado 

9:00-10:30 - “Casos clínicos em Angiologia” - Gil Nunes (CHLC) e 
Rui Chaves (CHSJ) 

 “Arterite de Células Gigantes - a propósito de um caso clínico” - Rosa Santos 
(CHSJ) 

 “Paragem circulatória cerebral” - Cármen Ferreira (CHSJ) 

 “Reparação endovascular de aneurismas da aorta abdominal”- André Cruz 
(CHTS) 

 “Falso aneurisma iatrogénico: o papel do Cardiopneumologista no diagnósti-
co e tratamento” - Nuno Borges (HB) 

10:30-11:00 - Coffee-break  

11:00-12h30 - “Casos clínicos em Pneumologia & Sono & 
VMNI” - Cristiana Martins (CHVNG/E) 

 “SAS na insuficiência cardíaca: a complexidade dos eventos respiratórios” - 
Elisabete Santa Clara (CHSJ) 

 “SAHOS e Síndrome de Hipoventilação/Obesidade”  - Cristina Pereira (ULSNE 
- UH Bragança) 

 “Parésia diafragmática: acidente ou Doença de Pompe?” - Célia Durães (CHAA - 
UH Guimarães) 

 “Distrofia muscular de Duchenne” - Ana Ferreira (CHAA - UH Guimarães) 

 “Influência da posição corporal num caso de Apneia Mista do Sono” - Elsa 
Matos/Ana Ferreira (CHTMAD) 

12:30-14:00 - Almoço de trabalho 

14:00-16:00 - “Casos Clínicos em Cardiologia” - Júlia Caldas 
(CHVNG/E) 

 “Taquicardia de complexos alargados - um desafio de diagnóstico” - Carina 
Leite (LabMed) 

 “Às vezes tudo o que parece é...” - Mário Lourenço (CHAA) 

 “Diagnóstico diferencial nas alterações da repolarização ventricular” - Ana 
Santos (CHVNG/E) 

 “FFR e OCT: a propósito de um caso clínico” - Dorys Ferreira (CHP) 

 “Terapias inapropriadas num cardioversor desfibrilador” - Elisabeth Santos 
(CHVNG/E) 

16:00-16:15 - Encerramento das sessões 


