Programa Científico
SEXTA 09.10.2020
Sala 1
16:30

Sala 2

Conversas informais: O coração não espera!

Prémio APTEC - Jovens investigadores

Moderadores: Rosa Coutinho (CHUC - HUC) e Catarina de
Oliveira (CHULC - HSM)

Moderadores: Nuno Costa (APTEC) e Francisca Saraiva (UnIC
- FMUP)

Dor torácica: do pré-hospitalar à unidade de cardiologia de
intervenção

Implantação de stent e endarterectomia na estenose carotídea
- outcome clínico
Cristiana Von Rekowski e João Manso (ESTeSL)

Urgência pré-hospitalar
Cláudia Gomes (INEM)

Efeito do timing da angioplastia coronária no tratamento do
enfarte agudo do miocárdio sem elevação persistente do
segmento ST
Inês Nunes (ESSCVP)

Serviço de urgência básica
Sandra Rodrigues (ACES Lezíria)

Risco cardiovascular associado à contraceção hormonal em
mulheres jovens
Anabela Araújo Pereira (ESTeSC)

Serviço de urgência polivalente
Irina Neves (CHULN - HSM)
Unidade de cardiologia de intervenção
Romeu Cação (CHUC - HG)

A relação dos sintomas do trato urinário baixo com os achados
urodinâmicos na doença de Parkinson
Ana Catarina Rodrigues (ESS - PP)

18:00
18:30

Sessão de abertura
Do nascimento à idade adulta

Repensar a fibrilhação auricular

Moderadores: Sandra Rodrigues (ACES Lezíria) e Pedro Santos Moderador: Gil Nunes (HVFX) e Carla Silva (HESE)
(HGO)
Diagnóstico e orientação terapêutica
Alexandre Amaral e Silva (HVFX)

Melody, uma válvula à direita
Fátima Pedro (CHLO - HSC)
Doenças cerebrovasculares em idade pediátrica
Rosa Santos (CHUSJ)
O meu filho tem um sopro. E agora?
Susana Cordeiro (CHLO - HSC)
Diagnóstico diferencial da dor torácica inespecífica
Cândida Cunha (CHUC - HUC)

AVC como consequência da fibrilhação auricular
João Rodrigues (CHUSJ)
Ablação “ponto a ponto”/ crioablação: Quando e a quem?
Sara Neto (CHULN- HSM)
SAOS e fibrilhação auricular, uma dupla epidemia?
Cláudia Carvalho (CHL - HSA)

Sono na adolescência, será uma fase?
Sofia Rebocho (CENC)
20:00

Celebração dos 25 anos de Congresso

SÁBADO 10.10.2020
Sala 1
09:00

Sala 2

Insuficiência cardíaca

Para além dos 18 anos - atualizações

Moderadores: Ernesto Pereira (HGO; ESSCVP) e Sofia
Rebocho (CENC)

Moderadores: Mafalda Silva (CHS - HSB) e Vincent
Domingos (HVFX)

Insuficiência cardíaca e distúrbios respiratórios do sono
Pedro Amorim (CHUSJ)

Adequação dos valores preditivos GLI, na espirometria e
DLCO, à população portuguesa
Isabel Almeida (CUF)

Ressincronização cardíaca - otimização dos dispositivos:
ficção ou realidade?
Helena Pedrosa (HDS)

11:00

Estudo das vasculites por eco-Doppler
Paulo Batista (CHULN - HSM)

Dispositivos de assistência ventricular na sala de
hemodinâmica
Soraia Moreira (CHUSJ)

Novas tecnologias da ultrassonografia cardíaca aplicadas
à prática clínica - "Tool or Toy"?
Susana Gonçalves (CHULN - HSM)

Para além da ressincronização cardíaca
José Apolinário (Abbott medical)

Fisiopatologia coronária - estado da arte
Elsa Lourenço (HFF)

Telemonitorização na insuficiência cardíaca crónica
Afonso Nunes Ferreira (CHULN - HSM)

Perfusão pulmonar ex-vivo - quebrando barreiras em
transplantação
Inês Figueira (CHULC - HSM)

10:45

Meeting
point

Intervalo
Aorta patológica

Moderadores: Rafael Bernardo (HFF; ESSCVP) e Ana
Lúcia Covinhas (APDP)

Moderadores: Hélder Santos (ESTeSC) e Sandrine Marto
(CHUA - HF)

Proteção radiológica do doente e profissional de saúde
Joana Santos (ESTeSC)

Eco-Doppler abdominal com contraste
Sónia Ribeiro (CHULN - HSM)

Imagiologia cardíaca no antes e depois da estenose
aórtica
Gestão emocional de pacientes em situação de crise vital: Eduarda Horta (CHLO - HSC)
a comunicação dos profissionais de saúde
Antónia Ros (Universidade do Algarve)
Utilização do IVUS no tratamento endovascular do aneurisma da aorta abdominal
Maria Banha (HESE)
Será síndrome de bournout?
Eduardo Sá (Universidade de Coimbra; ISPA)
Cirurgia cardíaca: substituição total da aorta torácica
Filipe Pereira (CHULN - HSM)

Webinar Linde Saúde
“O papel do cardiopneumologista numa
empresa de cuidados respiratórios
domiciliários”

À conversa com os peritos

12:00

Discussão de trabalhos
12:30

Almoço
Sala 1

Manual de boas práticas de ECG — Rosa Coutinho (NEsE APTEC)

Webinar B-Braun:
“Balão Farmacológico
em lesões nativas”

14:00

SÁBADO 10.10.2020
Sala 1
14:30

Sala 2

Mesa redonda: Reabilitação
Moderadores: Sónia Magalhães (ESS - PP) e Inês
Cabrita (CRO AIDFM - CETERA)
Reabilitação cardíaca
Paulo Dinis (CSMC)

Meeting
point

Partilha de conhecimentos nos cuidados avançados e
intensivos
Moderadores: Pedro Lucas (CHULC - HSM) e Pedro
Almeida (CHUA - HF)
Distúrbios respiratórios do sono nas doenças neurodegenerativas
Elsa Matos (CHTMAD - HVR)

Reabilitação respiratória
Inês Sanches (SPP)
Cardiopneumologia na reabilitação cardíaca
Andreia Isidoro (HLL)

Ventilar: a tomada de decisão
Frederic Oliveira (CHPV/VC)
Especificidades do ETT
Mário Lourenço (HSOG)
Ultrassonografia transcraniana no doente crítico
Carmen Ferreira (CHUSJ)
Novas guidelines na circulação extracorporal
Sofia Santos (CHUC - HUC)

15:30
15:45

Intervalo

Moderadores:
Emiliano Machado (ULSLA - HLA) e Ricardo Toscano
(HCV)

Moderadores: Virgínia Fonseca (ESTeSL) e Elsa Matos
(CHTMAD - HVR)

Eletrocardiografia
Catarina de Oliveira (CHULC - HSM)

O coração do atleta nas várias modalidades desportivas
Rosário Ferreira (CMDL)

Ecocardiografia
Ana Quaresma (CHUC - HG)

Ablação de vias acessórias em atletas - sempre necessária?
Elisabete Vaz (CHLO - HSC)

Monitorização ambulatória da pressão arterial
Suse Caeiro (CHUC - HG)
Função respiratória
Mafalda Silva (CHS - HSB)
16:45

Adaptação do sistema cardiorrespiratório ao exercício
físico

Função respiratória em situações extremas, o broncospasmo de esforço
Marco Pereira (HLL)

Dominando a síncope

Na era da inteligência artificial

Moderadores: Carla Ferreira (HSOG) e Bruno Santos
(CHS - HSB)

Moderadores: João Pereira (Linde)

A inteligência artificial não é a humanidade 2.0.
Contribuição do teste de tilt no diagnóstico diferencial da José Saias (UE)
síncope
Andreia Neves (CHUA - HF)
Utilização de big data no diagnóstico e gestão de arritmias
Elisabete Vaz (CHLO - HSC)
Registador de eventos implantável: alternativa ou primeira linha no diagnóstico de síncope?
Ecocardiografia nos serviços de cardiologia do futuro
Emiliano Machado (ULSLA - HLA)
Cristiana Monteiro (JRH - Oxford)
Pacing cardíaco na síncope reflexa
Assunção Alves (HSOG)

18:30

A solução para uma melhor eficiência dos cuidados de
saúde
Daniel Ferreira (HLL)

Sessão de encerramento e entrega de prémios

Webinar Resmed
“SAOS - do diagnóstico ao tratamento.
Mudança de paradigma?”

QUIZ cardiopulmonar

Webinar
NEAPTEC

12 de outubro às 21h

NEUC
Atualização ecocardiográfica nas miocardiopatias
24 de outubro às 10h

ABBOTT

30 de outubro às 18h30

NEFIRS
Retoma de atividade nos laboratórios de função respiratória, sono e ventilação
31 de outubro às 10h

Conteúdo Disponível Online
O ano em revista
Arritmologia invasiva
Paula Elisabete Rodrigues (CHUC - HG)
Cardiologia não invasiva
Catarina Possacos (CHUA - HP)
Estudos do sono e ventilação não invasiva
Joana Belo (ESTeSL)
Fisiopatologia respiratória
Lucinda Carvalho (ESALD)
Intervenção cardiovascular
Sandra Luís (HLL)
Perfusão cardiovascular
Andreza Mello (CHVNG/E)

Ultrassonografia cardíaca
Ana Sofia Rodrigues (CHCB)
Ultrassonografia vascular
Vanessa Almeida (CHULN - HSM)

Conteúdo Disponível Online
Comunicações Orais
CO1
Padrão ventilatório Inespecífico: avaliação por percentagens fixas versus limites da normalidade
Catarina Rijo
CO3
Interações entre a composição corporal, aptidão física e o nível de fragilidade em pessoas com insuficiência cardíaca crónica
Patrícia Leão

CO5
Disritmias supraventriculares em doentes portadores de pacemaker de dupla câmara: uma análise de preditores
Beatriz Mendes
CO6
Novas equações de referência: o que muda no estudo da capacidade de difusão alvéolo-capilar?
Tânia Duarte
CO7
Síndrome de apneia obstrutiva do sono: Indicadores preditores de gravidade
Joana Castro

Casos Clínicos
CC1
Dissecção da artéria vertebral, o ovo ou a galinha na manipulação cervical
Susana Blanco Santos
CC2
Distúrbio do comer relacionado com o sono: a importância da polissonografia
Sofia Rebocho
CC3
Miocardiopatia Takotsubo - uma doença subdiagnosticada?
Suse Caeiro
CC4
Síndrome de POTS em jovem
Catarina Oliveira
CC5
Doente admitida no serviço de urgência por edema agudo do pulmão – um achado inesperado!
Cláudia Verde Silva

CC6
Drug-Eluting Balloon – uma alternativa eficaz?
João Miguel Manso
CC7
O sintoma “convulsão”
Joana Lobo
CC8
Interação de fatores para Torsades de Pointes: alterações eletrolíticas e iatrogenia
Joana Lobo

Conteúdo Disponível Online
Casos Clínicos (cont.)
CC10
Deiscência de prótese mitral – um caso raro de disfunção protésica
Laura Santos
CC11
Enfarte agudo do miocárdio embólico: um diagnóstico diferente
Catarina Santos
CC12
Alterações dinâmicas no enfarte agudo do miocárdio
Catarina Santos
CC13
Reação paradoxal ao cloridrato de fenilefrina: um estudo de caso avaliado por rinomanometria
Catarina Camarinha
CC14
Duplo arco aórtico e a espirometria, um caso pediátrico
Joana Gomes
CC15
O seguimento de doente com alto risco vascular cerebral
Catarina Pires Marques
CC16
Não compactação do ventrículo esquerdo
Ana Rita Pires
CC17
Quando o eletrocardiograma muda o rumo da história - a propósito de um caso clínico
Alexandra Almeida
CC18
A coexistência de duas etiologias num doente com insuficiência cardíaca aguda
Gonçalo Simôa
CC19
Diagnóstico de estenose infundibular pulmonar em idade avançada
Gonçalo Simôa

