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14H00 Doenças cardiovasculares e gravidez

Pregnancy and Cardiovascular Diseases
◊	 Inês	Zimbarra	Cabrita,	FMUL;	Teresa	Castro,	CHUSJoão

	▪ Remodelagem	cardíaca	e	recuperação	durante	a	gravidez
Cardiac Remodelling and “Recovery” in Pregnancy
◊	 Ana	Filipa	Ferreira,	FMUP

	▪ Dispositivos	cardíacos	implantáveis	durante	a	gravidez:	dicas	práticas
Cardiac devices during pregnancy: practical tips/ key messages
◊	 Ana	Sofia	Delgado,	CHULC	-	HSMarta

	▪ Alterações	hipertensivas	na	gravidez:	prevenção	e	tratamento	da	
hipertensão	e	pré-eclâmpsia	

Hypertensive disorders during pregnancy: prevention and management of hypertension 
and pre-eclampsia
◊	 Augusta	Borges,	CHULC	-	Maternidade	Dr.	Alfredo	da	Costa

Prémio APTEC - Jovens Investigadores
APTEC Award - Young Researchers
◊	 Nuno	Daniel	Costa,	CHUSJoão;	Paula	Elisabete	Rodrigues,	CHUC	-	HG

	▪ Programa	da	pressão	arterial	da	beira	baixa	-	Concelho	da	Covilhã
◊	 Márcia	Santos,	ESALD

	▪ Pressões	máximas	respiratórias	na	doença	pulmonar	obstrutiva	crónica	-	o	que	
esperar?

◊	 Marta	Duarte	Jardim,	ESSCVP

	▪ Medição	da	função	respiratória	com	uma	aplicação	móvel:	comparação	
com	um	espirómetro	convencional	e	avaliação	da	usabilidade

◊	 Ana	Catarina	da	Silva	Pinheiro,	ESS|PP

	▪ “The	golden	beauty	and	the	Brain”	A	neurobiology	approach	of	the	embodied	
aesthetics	of	the	golden	section	-	Phi

◊	 Bruno	Malta,	ESTeSC

	▪ Cardiotoxicidade	associada	à	terapêutica	com	Trastuzumab:	Estudo	da	
função	sistólica	do	ventrículo	esquerdo	por	Ecocardiografia	Transtorácica

◊	 Andreia	Manteigas	ou	Sara	Lourenço,	ESTeSL

15h00 Sono - incentivando a partilha
Sleep - encouraging the sharing
◊	 Cristina	Lutas,	Hospital	da	Luz;	Sofia	Rebocho,	Centro	de	Sono	CENC

	▪ Análise	espectral	e	da	onda	de	pulso	na	Polissonografia	
Spectral and pulse wave analysis in polysomnography
◊	 Lígia	Ferreira,	ESTeSL

	▪ Fenótipos	na	apneia	obstrutiva	do	sono	
Phenotypes in obstructive sleep apnea
◊	 Patrícia	Correia,	CHUC	-	HUC

	▪ Casos	clínicos	e	videosession	de	polissonografia	no	adulto	
Clinical cases and videossession of adult polysomnography
◊	 Andreia	Colaço,	CHULN	-	HSMaria

Casos clínicos I
Clinical cases I
◊	 Júri:	André	Cruz,	CHULC;	Ana	Daniela	Ferreira,	HSOGuimarães;	Ana	Sofia	Delgado,	CHULC	-	HSMarta;	
Filipe	Pereira,	CHULN	-	HSMaria;	Nélson	Ribeiro,	CHUC	-	HUC

16h00 COFFEE BREAK COFFEE BREAK
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16h30 Cardiopatias congénitas

Congenital Heart Disease
◊	 Joana	Miranda,	CHUSJoão;	Susana	Cordeiro,	CHLO	-	HSCruz

	▪ Avaliação	sequencial	segmentar	no	doente	com	cardiopatia	
congénita

Segmental sequential assessment in patients with congenital heart disease
◊	 Dina	Rodrigues,	CHUC	-	HPediátrico	de	Coimbra

	▪ Cateterismo	de	intervenção	nas	cardiopatias	congénitas
Interventional catheterization in congenital heart disease
◊	 Cláudia	Mota,	CHUSJoão

	▪ Quais	as	arritmias	pediátricas	que	vão	para	ablação?	
What are the pediatric arrhythmias that go into ablation?
◊	 André	Monteiro,	CHULC	-	HSMarta

VNI - Do quotidiano à decisão em desafios globais
NIV - overcoming the challenges of everyday life
◊	 Fátima	Soares,	CHUC	-	HUC;	Rosa	Fonseca,	ESS|PP

	▪ Abordagem	de	algoritmos	avançados	e	sua	aplicabilidade	
Advanced algorithms and their applications
◊	 Maria	José	Guimarães,	Hospital	da	Luz	Guimarães

	▪ Potenciais	indicadores	de	insucesso	durante	a	titulação	por	pressão	positiva	
em	laboratório

Indicators of potential failure during positive pressure titration at the laboratory
◊	 Célia	Durães,	HSOGuimarães

	▪ Ventilação	não	invasiva	na	insuficiência	respiratória	aguda	em	adultos	-	do	
hospital	para	o	domicílio

Non-invasive ventilation for acute respiratory failure in adults - from hospital to home
◊	 Cláudia	Carvalho,	CHLeiria

17h30 Atualização em Eletrocardiologia
Update in Electrocardiology
◊	 Hugo	Negrão,	CHTMAD	Vila	Real;	Isa	Almeida,	APDP

	▪ O	valor	de	aVR:	a	derivação	esquecida
aVR value: the forgotten lead
◊	 Raquel	Ramalho,	HBraga

	▪ Impacto	das	bebidas	energéticas	e	suplementação	no	sistema	
cardiovascular

The impact of energy drinks and supplements  on cardiovascular system
◊	 Catarina	Augusto,	Escola	de	Hotelaria	e	Turismo	de	Coimbra

	▪ Efeitos	dos	fármacos	no	traçado	eletrocardiográfico
Pharmacological adverse effects on electrocardiogram
◊	 Helena	Pedrosa,	HDSantarém

	▪ Particularidades	na	interpretação	do	eletrocardiograma	pediátrico
Particularities in the interpretation of the pediatric electrocardiogram
◊	 Susana	Cordeiro,	CHLO	-	HSCruz

Casos clínicos II
Clinical cases II
◊	 Júri:	André	Cruz,	CHTâmega	e	Sousa;	Ana	Daniela	Ferreira,	HSOGuimarães;	Ana	Sofia	Delgado,	CHULC	-	
HSMarta;	Filipe	Pereira,	CHULN	-	HSMaria;	Nélson	Ribeiro,	CHUC	-	HUC
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09H00 Ultrassonografia no estudo de variações hemodinâmicas

Ultrasonography in the study of hemodynamic variations
◊	 Patrícia	Guilherme,	CHUA	HFaro;	Rui	Chaves,	CHUSJoão

	▪ Compressões	extrínsecas	abdominopélvicas:	Síndromes	de	Nutcracker	
e		May-Thurner

Extrinsic abdominopelvic compressions: Nutcraker and May-Thurner syndromes
◊	 Filipe	Fernandes,	King’s	College	of	London

	▪ Compressões	extrínsecas	periféricas:	Síndromes	de	desfiladeiro	
torácico	e	aprisionamento	poplíteo

Extrinsic peripheral compressions: Thoracic Outlet and Popliteal artery entrapment 
syndromes
◊	 Nuno	Borges,	HBraga

	▪ Impacto	do	roubo	da	artéria	subclávia	na	circulação	cerebrovascular
Impact of subclavian steal on cerebrovascular circulation
◊	 Gil	Nunes,	HVila	Franca	de	Xira

	▪ Benefício	do	Eco-Doppler	transcraniano	no	doente	com	Parkinson
The benefit of transcranial doppler ultrasound in Parkinson’s disease
◊	 Carmen	Ferreira,	CHUSJoão

Comunicações Orais
Oral presentations
◊	 Moderadores:	Ari	Rocha,	CHTMAD	Vila	Real;	Helena	Fonseca,	CHULC	-	HSMarta

10h30 Sessão de Abertura
11h00 COFFEE BREAK COFFEE BREAK
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11h30 Velhos desafios e novas respostas na avaliação da doença valvular

Old challenges and new responses in the evaluation of valvular heart disease
◊	 Joana	Braga,	CHVNGaia/Espinho;	Nélson	Ribeiro,	CHUC	-	HUC	

	▪ Estenose	aórtica:	quando	os	gradientes	e	a	área	não	batem	certo
Aortic stenosis: when the gradient does not fit with the valve area
◊	 Filipa	Castro,	CHVNGaia/Espinho

	▪ Ecocardiograma	de	sobrecarga	na	doença	valvular	-	que	dúvidas	
nos	retira

The added value of stress echocardiography in valvular heart disease
◊	 Liliana	Lopes,	Centro	HPP	Médico

	▪ O	papel	da	ecocardiografia	tridimensional	no	esclarecimento	da	
etiologia	da	insuficiência	mitral	

The role of three-dimensional echocardiography in clarifying the etiology of mitral 
regurgitation
◊	 João	Rodrigues,	CHUSJoão

	▪ Avaliação	da	insuficiência	tricúspide	revisitada	na	era	da	intervenção	
percutânea

Tricuspid regurgitation evaluation revisited in the age of percutaneous intervention
◊	 Ana	Sofia	Rodrigues,	CHCova	da	Beira

Prevenção e estudo etiológico em paciente com Acidente Vascular 
Cerebral
Prevention and etiological study in a patient with a stroke 
◊	 Carla	Ferreira,	HSOGuimarães;	Patrícia	Guilherme,	CHUA	HFaro

	▪ A	importância	do	MAPA	no	diagnóstico	da	HTA	e	prevenção	de	AVC
ABPM role in hypertension diagnosis and stroke prevention
◊	 Helena	Fonseca,	CHULC	-	HSMarta

	▪ A	importância	do	DTC	na	avaliação	do	potencial	embólico	no	FOP
The importance of Transcranial Doppler Ultrasound in the evaluation of embolic potential on Patent 
Foramen Ovale
◊	 Paulo	Batista,	CHULN	-	HSMaria

	▪ Friabilidade	da	placa	carotídea	–	até	que	ponto	influencia	a	indicação	
cirúrgica?

Friability of carotid plaque  - How much influence the surgical indication?
◊	 David	Passão,	CHULN	-	HSMaria

	▪ Mais-valia	da	implantação	do	registador	de	eventos	no	AVC	criptogénico
The value of the event logger in cryptogenic stroke
◊	 Susana	Antunes,	HFFonseca

13h00 ALMOÇO ALMOÇO
14h30 Provas de função respiratória - aprofundando o conhecimento

Pulmonary function tests - deepening the knowledge
◊	 Alexandrina	Costa,	ULSAM	HSLuzia;	Paulo	Viana,	CHUSJoão

	▪ Abordagem	aos	testes	de	exercício	submáximo
Submaximal Exercise Testing
◊	 Tânia	Fatal,	CHUA	HPortimão

	▪ Importância	do	estudo	funcional	respiratório	nas	doenças	
neuromusculares	

Pulmonary function testing in neuromuscular diseases
◊	 Cristina	Alves,	CHEDouro	e	Vouga

	▪ Seleção	de	valores	de	referência	para	testes	de	função	pulmonar	–	
panorama	atual	

Selecting reference values for pulmonary function tests
◊	 Cristiana	Martins,	CHVNGaia/Espinho

Cardiologia de intervenção em constante evolução
Interventional cardiology in constant evolution
◊	 Cláudia	Magro,	HEspírito	Santo	Évora;	Romeu	Cação,	CHUC	-	HG

	▪ Bifurcações:	estratégias	atuais	e	as	que	estão	em	desuso
Bifurcations: current strategies and those in disuse
◊	 Carla	Silva,	HEspírito	Santo	Évora

	▪ CTO	-	Epidemiologia	e	indicações
CTO - epidemiology and indications
◊	 Elisabete	Jorge,	CHUC	-	HUC

	▪ Tratamento	percutâneo	da	Tromboembolia	Pulmonar
Percutaneous treatment of pulmonary thromboembolism
◊	 Pedro	Tiago	Santos,	Hospital	Garcia	da	Horta
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15h30 Conferência SCIMED Ciência vs Pseudociência

Conference Science vs Pseudoscience
◊	 João	Júlio	Cerqueira,	Criador	do	blog	SciMed
◊	 Mário	Rui	Lourenço,	HSOGuimarães

Conferência - A intervenção valvular aórtica percutânea veio para ficar
Conference: Percutaneous aortic valve intervention came to stay 
◊	 Moderador:	Pedro	Almeida,	Ex-Presidente	APTEC
◊	 Palestrante:	Pedro	Braga,	CHVNGaia/Espinho

16h00 COFFEE BREAK
16h30 Pitfalls e soluções no diagnóstico de doença coronária

Pitfalls and solutions in the diagnosis of coronary heart disease
◊	 Mário	Pires,	CHTâmega	e	Sousa;	Rosa	Coutinho,	CHUC	-	HUC

	▪ Anamnese	ao	utente	com	dor	torácica	no	ambulatório	com	vista	à	
definição	de	estratégia	diagnóstica

Anamnesis to the patient with chest pain in the outpatient clinic in order to define a 
diagnostic strategy
◊	 Bebiana	Faria,	HSOGuimarães

	▪ Falsos	positivos	nas	provas	de	esforço	das	mulheres
Female’s false positive exercise stress ECG testing
◊	 Filipe	Alpalhão,	HEspírito	Santo	Évora

	▪ Testes	de	isquemia	com	imagem	-	qual	a	sua	mais	valia	e	qual	o	
exame	a	escolher	para	cada	doente

Imaging ischemic tests - benefits
◊	 Ivo	Andrade,	Manchester	Royal	Infirmary

	▪ Índices	de	avaliação	funcional:	explorar	para	lá	de	iFR	e	FFR?
Functional assessment: Explore beyond IFR and FFR?
◊	 Sara	Melo,	CHUC	-	HG

Dispositivos cardíacos implantáveis: dicas e truques
Tips and tricks for implantable cardiac devices
◊	 Elisabeth	Santos,	CHVNGaia/Espinho;	Paula	Elisabete	Rodrigues,	CHUC	-	HG

	▪ Pacing	atual...Muito	para	além	das	funções	básicas	de	sensing	e	pacing
Pacing UpToDate...far beyond the basic functions of sensing and pacing
◊	 Vânia	Silva,	CHUPorto

	▪ Terapias	inapropriadas	no	S-ICD:	como	resolver?
Inappropriate S-ICD Therapies: How to solve it?
◊	 Margarida	Paulo,	CHULC	-	HSMarta

	▪ Radioterapia	nos	dispositivos	Cardíacos	Implantáveis:	seguro?
Oncological treatment in ICD’s patients: is it safe?
◊	 Maria	João	Tello,	CHUC	-	HUC

	▪ Extrações	de	DCIs:	Para	quem?	Quando?
Implantable Cardiac Devices’ Extractions: For Whom? When?
◊	 Helena	Gonçalves,	CHVNGaia/Espinho

18h00 Assembleia Geral
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09H00 Ponte para o futuro em perfusão cardiovascular

Bridge to the future in cardiovascular perfusion
◊	 Catarina	Lopes,	CHUC	-	HUC;	Nuno	Daniel	Costa,	CHUSJoão

	▪ Novos	standards	de	qualidade	em	CEC-	goal	directed	perfusion
New quality standards in cardiopulmonary bypass - goal directed perfusion
◊	 Duarte	Furtado,	CHULC	-	HSMarta

	▪ Resgate	interhospital	em	assistência	cardio	e/ou	respiratória
 Interhospital rescue in cardio and/or respiratory care
◊	 Filipe	Pereira,	CHULN	-	HSMaria

	▪ Particularidade	da	CEC	pediátrica
Tips and tricks in paediatric ECC
◊	 António	Ribeiro,	CHUC	-	HUC

	▪ Cardioplegia	e	reperfusão	-	como	reduzir	a	lesão	miocárdica?	
Cardioplegia and reperfusion - how to minimize myocardial lesion
◊	 Sofia	Marques,	CHLO	-	HSCruz

TOP 5 Comunicações Orais
TOP5 Oral Presentations
◊	 Júri:	André	Cruz,	CHTâmega	e	Sousa;	Carmen	Ferreira,	CHUSJoão;	Célia	Durães,	HSOGuimarães;	Cristina	
Lutas,	Hospital	da	Luz;	Rita	Amaral,	FMUP	CINTESIS

10h30 COFFEE BREAK
11h00 Ano em Revista

The year in review
◊	 Moderadores:	Hélder	Santos,	ESTeSC;	Mário	Rui	Lourenço,	HSOGuimarães

	▪ Arritmologia	invasiva	/	Invasive Arrhythmology
◊	 Assunção	Alves,	HSOGuimarães

	▪ Cardiologia	não	invasiva	/	Non-invasive cardiology
◊	 Rosa	Coutinho,	CHUC	-	HUC

	▪ Estudos	do	sono	e	VNI	/	Sleep studies and NIV
◊	 Elsa	Matos,	CHTMAD	Vila	Real

	▪ Fisiopatologia	respiratória	/	Respiratory Pathophysiology
◊	 Isabel	Almeida,	CUF	Lisboa

	▪ Intervenção	cardiovascular	/	Cardiovascular Intervention
◊	 Pedro	Tiago	Santos,	HGarcia	de	Orta

	▪ Perfusão	cardiovascular	/	Cardiovascular Perfusion
◊	 Cristina	Baeta,	ESS|PP

	▪ Ultrassonografia	cardíaca	/	Cardiac Ultrasonography
◊	 Ana	Quaresma,	CHUC	-	HG

	▪ Ultrassonografia	vascular	/	Vascular Ultrasonography
◊	 Rosa	Santos,	CHUSJoão
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TOP 5 Comunicações Orais
◊ Fibrinólise no tratamento do 
acidente vascular cerebral 
isquémico: Que variáveis se 
relacionam com o outcome 
clínico? 
◊	Bruna	Reis;	Mariana	Custódio;	Gil	Nunes;	Gilda	
Cunha;	Ana	Palricas;	Alexandre	Amaral	E	Silva;	
Cândida	Barroso;	Virgínia	Fonseca;	João	Lobato

◊ Poluição do Ar Ambiental 
e Ocorrência de Hemorragia 
Intracerebral Espontânea no 
Algarve
◊	Patrícia	Guilherme;	Hipólito	Nzwalo;	Ana	André;	
Catarina	Félix;	Fátima	Ferreira

◊ Resposta ao broncodilatador – 
Quais as diferenças entre asma e 
DPOC?
◊	Patrícia	Araújo;	Cláudia	Mourato;	Khrystyna	
Budzak;	Raquel	Barros

◊ Impacto da substituição das 
equações ECSC pelas GLI-0 na 
interpretação da espirometria
◊	Mariana	Santos;	Daniela	Cavaleiro;	Joana	Dias;	
Liliana	Raposo

◊ Pressões máximas respiratórias 
na doença pulmonar obstrutiva 
crónica - o que esperar?
◊	Marta	Jardim;	Joana	Xarepe;	Sara	Carretas;	
Raquel	Barros

Comunicações Orais
◊ Nível de atividade física e 
eventos cardiovasculares do 
programa hiperdia em cidade do 
interior do estado de são paulo
◊	Grace	Fernanda	Severino	Nunes;	Luis	Cuadrado	
Martin;	Roberto	Jorge	Franco;	Monica	Marcelli	
	
	

◊ Variações hormonais e 
alterações vasculares em jovens 
universitárias saudáveis e em 
idade reprodutiva
◊	Anabela	Pereira;	Hélder	Santos

◊ Alterações vasculares em jovens 
universitários com privação de 
sono
◊	Raquel	Freitas;	Hélder	Santos;	Clara	Santos

◊ O Papel do 
Cardiopneumologista na 
Ventilação Não Invasiva na 
Insuficiência Respiratória
◊	Cláudia	Carvalho;	Ana	Pinto;	Felícia	Costa;	Rita	
Costa;	Tiago	Gaspar

◊ Nível De Atividade Física E 
Correlação Aos Exames Físicos 
Em Hipertensos E Diabéticos De 
Cidade Do Interior De São Paulo 
◊	Grace	Fernanda	Severino	Nunes;	Luis	Cuadrado	
Martin;	Roberto	Jorge	Franco;	Rozineia	Dos	Santos

Casos Clínicos I e II
◊ Síndrome de QT longo adquirido: 
a propósito de um caso clínico
◊	António	Filipe	Pinto	Rodrigues

◊ Do Bloqueio Trifascicular ao 
Bloqueio Aurículo Ventricular 
Completo 
◊	Joana	Lobo

◊ TRNAV: diagnóstico por ECG  
derivações
◊	Joana	Lobo	
	
	
	
	
	
	
	

ABSTRACTS
◊ Apneia Obstrutiva do Sono com 
predomínio postural e seu controlo 
através de terapia posicional 
com recurso a um dispositivo de 
vibração
◊	Ana	Mendes;	Maria	Teresa	Calvo;	Ana	Isabel	
Ferreira;	Duarte	Rocha;	Elsa	Matos;	Helena	
Moreira;	Isabel	Ferradosa;	Ana	Fernandes

◊ O diagnóstico de fibrose 
pulmonar: como podemos 
intervir? 
◊	Francisco	Assunção

◊ Estudo da Função Respiratória 
na avaliação da toxicidade 
pulmonar à Bleomicina no 
tratamento do Linfoma de 
Hodgkin: a propósito de um caso 
clínico
◊	Mariana	Picado

◊ Substituição EVITA: A propósito 
de um caso clínico
◊	Nuno	Varela

◊ Assistência Mecânica 
Biventricular: uma ponte para um 
futuro
◊	Nuno	Varela

◊ Pseudoaneurisma Ventricular 
Esquerdo- complicação pós EAM 
com supra-desnivelamento de 
ST-T (EAMCST).
◊	Ana	Sofia	Rodrigues;	Filipe	Patrício;	Carla	Pina;	
Anne	Bohlen;	Luís	Oliveira

◊ E quando as peças se soltam
◊	Ana	Martins;	Sofia	Santo

◊ Oclusão carotídea bilateral após 
radioterapia cervical
◊	Raquel	Crispim	Canhão;	Margarida	Cardoso;	
Liliana	Pereira	
								

◊ A importância da 
ultrassonografia no seguimento 
da disseção da artéria carótida 
interna
◊	Joana	Martins;	Margarida	Cardoso;	Liliana	
Pereira

◊ Nível de atividade física e 
eventos cardiovasculares do 
programa hiperdia em cidade do 
interior do estado de são paulo
◊	Grace	Fernanda	Severino	Nunes;	Luis	Cuadrado	
Martin;	Roberto	Jorge	Franco;	Monica	Marcelli

◊ Aneurismas dissecantes 
carotídeos e vertebrais em doente 
com síndrome de Ehlers-Danlos 
tipo vascular
◊	Filipe	Fernandes

◊ Hipertensão arterial neonatal em 
contexto de estenoses das artérias 
renais diagnosticadas por Eco-
Doppler
◊	Filipe	Fernandes

◊ AVC no doente jovem por 
dissecção carotídea – do desafio 
diagnóstico à revascularização 
endovascular tardia
◊	Carolina	Santos;	Tiago	Pereira;	Catarina	
Marques;	Ana	Palricas;	Socorro	Piñeiro;	Alexandre	
Amaral	E	Silva;	Gil	Nunes

◊ Do NIHSS= à endarterectomia 
carotídea
◊	Tomás	Gaspar;	Ana	Palricas;	Socorro	Piñeiro;	
Alexandre	Amaral	E	Silva	
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