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InstItuto Português do rItmo CardíaCo
assoCIação Portuguesa de arrItmologIa, 
PaCIng e eleCtrofIsIologIa

arrItmIas

progrAmA

sexta-feIra diA10 de Fevereiro de 2012 sáBado diA11 de Fevereiro de 2012
SALA1
09:30 – 11:00 > mesa: 
arrItmIas no servIço de urgênCIa
moderadores: Carlos morais, martins Baptista

 1 - doente com síncope. Katya reis santos

 2 - Portador de CdI com choques. ricardo gil oliveira

 3 - Cardioversão na fa. alexandre marques

 4 - o eCg no portador de Pm. vitor martins

11:00 -11:30 >   Intervalo Para Café

11:30 -13:00 > mesa-redonda: 
fIBrIlHação aurICular: avanços na teraPêutICa 
farmaColÓgICa: dos novos antICoagulantes ao 
tratamento antIarrítmICo
moderadores: daniel Bonhorst, Júlio Campos

 1 -  estratificação do risco tromboembólico na fibrilhação auricular: o 
que mudou nas recentes recomendações? luis Brandão

 2 -  os novos anticoagulantes na prevenção do avC: 
não mais a varfarina ou a aspirina? Jorge ferreira

 3 -  novos antiarrítmicos: esperança ou desapontamento? 
armando Bordalo e sá

 4 -  Controlo da frequência: o tratamento mais eficaz para a maioria 
dos doentes. João madeira

13:00 -14:30 >   almoço de traBalHo

14:30 – 16:00 > sessão de aBertura
Conversas Com rItmo - a ProBlemátICa dos Custos 
em arrItmologIa 
Carlos morais,  adalberto Campos fernandes, Pedro Pita Barros

16:00 -16:30 >   Intervalo Para Café

16:30 – 18:00 > sImPosIum luso BrasIleIro.
fIBrIlHação aurICular: o Que realmente esPerar da 
teraPêutICa aBlatIva? 
moderadores: Carlos morais, adalberto lorga filho

 1 -  Indicações para a ablação da fibrilhação auricular: quais 
são os melhores doentes e que doentes beneficiarão mais?  
mário oliveira

 2 -  Qual a melhor estratégia ablativa? da fibrilhação auricular 
paroxística à persistente. adalberto lorga filho

 3 -  Quais são os resultados a longo prazo da ablação 
da fibrilhação auricular? luis Pereira magalhães

 4 -  análise custo-eficácia da ablação da fibrilhação auricular 
paroxística e da persistente: qual a evidência?  
João Primo

18:00 – 18:30 > ConferênCIa:
aBlação ePICárdICa e endoCárdICa PerCutânea da fa 
Presidente: Pedro adragão
orador: maurício scanavacca

SALA2
manHã > 11:30 -13:00 > mesa: enfermeIros/ téCnICos 
CardIoPneumologIa: monItorIzação remota  
– o PaPel dos ProfIssIonaIs de saúde 
moderadores: luís Barata, ricardo Bernardo
Preletores: Patrícia fernandes, Paulo Costa

tarde > 16:30 -18:00 > mesa: enfermeIros 
antIgos e novos desafIos da enfermagem na arrItmologIa 
moderadores: Patricia fernandes

 1 -  Qualidade de vida do doente Portador de Pacemaker. ana valério

 2 -  Impacto da terapêutica de ressincronização Cardíaca na 
Qualidade de vida dos doentes com Insuficiência Cardíaca.  
Catarina Coelho

 3 -  enfermeiro na arritmologia – sub-aproveitamento 
de Competências. luís Barata

 4 -  monitorização à distância na detecção da descompensação 
da Insuficiência Cardíaca – Poderão os enfermeiros  
ter um Papel activo?. Pedro sarmento

SALA1
09:30 – 11:00 > sImPosIum luso-esPanHol 
Prevenção da morte súBIta no Jovem 
moderators: mário oliveira, tomás datino romaniega

 1 -  afinal qual a aplicação prática dos marcadores genéticos.
victor Castro

 2 - CdI na miocardiopatia hipertrófica. Pedro silva Cunha

 3 -  elevação do ponto J? um marcador de risco.
tomás datino romaniega

 4 -  Haverá indicação para implantar ICd em doentes assintomáticos? 
Helena gonçalves

11:00 -11:30 >   Intervalo Para Café

11:30 -13:00  > mesa-redonda: 
novas fronteIras da arrItmologIa de Intervenção.
moderadores: luís elvas, maurício scanavacca

 1 -  Isolamento das veias pulmonares:  “tiro único” 
ou “ponto a ponto”? diogo Cavaco

 2 -  taquiarritmias após ablação de fa: 
Quando e como  intervir? nogueira da silva

 3 -  mapeamento estrutural na ablação de tv. João de sousa

13:00 -14:30 >   almoço de traBalHo

14:30 -16:00  > mesa-redonda: Crt: Questões aCtuaIs
moderadores: lopes gomes, dinis martins

 1 - evidência clínica dos Crt. estado actual. leonor Parreira

 2 -  Crt como 1ª escolha na implantação de um pacemaker? 
francisco morgado

 3 - Quando desistir do seio coronário? vitor sanfins

 4 - seguimento à distância. Hipólito reis

16:00 – 16:30 > ConferênCIa:
novas téCnICas em laBoratÓrIos de eleCtrofIsIologIa: 
onde estamos, Para onde vamos? 
Presidente: luis Providência
orador: Pedro adragão

16:30 – 17:00 > entrega de PrémIos
Júri: armando gonsalves, luis Basto, maria José Correia

entrega de Bolsas aPaPe/IPrC
Carlos morais, daniel Bonhorst

17:00 > enCerramento

SALA2
09:30 – 11:00 > mesa: téCnICos de CardIoPneumologIa
moderadores: marta valente, sofia santos

monItorIzação amBulatÓrIa de longa duração.  
david Cabrita – Hospital da luz

maPeamento eleCtro-anatÓmICo no tratamento de arrItmIas 
suPraventrICulares. raquel francisco

Cateteres de aBlação Com Informação de ContaCto 
suPraventrICulares sven Knecht

11:00 -11:30 >   Intervalo Para Café

11:30 -13:00 > mesa: o Que devemos fazer? 
a medICIna Baseada em reComendações. Classes I e IIa 
moderadores: miguel ventura, francisco madeira

Painel de discussão: Pinheiro vieira, sónia magalhães, luis Carpinteiro

 -  CdI - rui Candeias
 -  Crt - nuno Cortez dias
 -  tsv - luis adão
 -  tv - sofia almeida
 -  fa - Pedro Carmo
 -  síncope - rui Providência
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