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CASOS CLÍNICOS
EM ELECTROCARDIOLOGIA

Caro(a) Cardiopneumologista,

A atividade cientifica na Cardiopneumologia desenvolve-se em grande parte
graças á prática clínica diária. É no quotidiano do Cardiopneumologista que surgem
casos clínicos que suscitam dúvidas, que levantam questões que obrigam a um
aprofundamento do conhecimento científico.
Dando continuidade às atividades desenvolvidas pela Associação Portuguesa
de Cardiopneumologistas (APTEC), a Direção Regional Centro tem em mãos a
organização do evento “Casos Clínicos em Eletrocardiologia”, dedicado única e
exclusivamente á apresentação de casos clínicos baseados numa pesquisa
eletrocardiográfica

relacionando-os

com

as

diversas

áreas

de

atuação

da

Cardiopneumologia. Assim, pretende-se apresentar situações desafiantes com que
nos deparamos no dia-á-dia e que possibilitem uma discussão alargada e exigente,
contribuindo para uma atualização cientifica.
Esperamos contar com a vossa presença, pois sem ela o trabalho desenvolvido
pela APTEC torna-se vago.

P´la Comissão Organizadora

Comissão Organizadora: APTEC – Região Centro
Web: www.aptec.pt
Email: centro@aptec.pt
Tlm: 919049463
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Programa Científico Provisório
08:30 – Abertura do Secretariado.
09:00

–

10:30

–

“Eletrocardiografia

associada

a

Técnicas

não

Invasivas:

Eletrocardiografia Estática e dinâmica” (ECG de rotina, de urgência, eletrocardiografia de
24h, Registador de Eventos).
10:30 – 11:00 – Intervalo para Café.
11:00

–

12:30

–

“Eletrocardiografia

associada

a

Técnicas

não

Invasivas:

Eletrocardiografia e Ecocardiografia” (Eletrocardiografia de esforço, Ecocardiografia
transtorácica, transesofágica, de stress).
12:30 – 14:00 – Almoço livre.
14:00 – 16:00 – “Eletrocardiografia associada a Técnicas Invasivas” (Pacemaker, CDI,
CRT, Registador de Eventos implantáveis, Eletrofisiologia, Cardiologia de Intervenção, Cirurgia
Cardíaca).
16:00 – 16:30 – Intervalo para Café.
16:30 – 18:00 – “Eletrocardiografia associada a Técnicas não Invasivas da área da
Pneumologia”(Prova de Esforço Cardiopulmonar, Polissonografia).
18:00 – Encerramento das Sessões.

Nota: O Programa Científico provisório está sujeito a alterações em função dos casos clínicos
submetidos e aprovados pela comissão organizadora e cientifica.
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