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BOAS VINDAS

Meus Caros Colegas e Amigos:

Aqui estamos pela 29ª vez consecutiva, a Exma Senhora
Prof. Doutora Maria Júlia Maciel e eu, acompanhados por um
leque de preletores que fazem parte do Conselho Cientifico
destas Jornadas, para vos dar uma ajuda na actualização
dos vossos conhecimentos na área da Cardiologia e outras
que com ela tem afinidades.
Como sempre procuramos basear as escolhas dos temas
principais nas respostas aos inquéritos a que tiveram a
gentileza de responder em 2017.
Este ano, preparamos uma sessão de electrocardiografia com casos de doença
coronária.
Teremos pela primeira vez “Dúvidas de Corredor” em duas Sessões sendo a primeira
logo no primeiro dia.
Vamos também ter Casos Didáticos (2/3) apresentados por um membro da
Comissão Cientifica.
Continuo a agradecer-vos a pontualidade, porque só assim podemos todos trabalhar
sem stress e cumprir o nosso programa vasto.
Algumas das “Conferências” serão patrocinadas pela Indústria farmacêutica que
subsidia não só os preletores que vem de fora, mas também os Colegas de MGF que
se deslocam de todo o País Continente e Insular.
Com a ajuda da Skyros Congressos os Vossos certificados deixam de ser impressos
em papel e passam a ser enviados digitalmente a partir da plataforma da SKYROS.
Quanto aos INQUÉRITOS o seu preenchimento deixa de ser em papel e passa a
estar disponível online através dos “smartphones”/”tablets” ou computadores. Será
também disponibilizado um espaço no cimo das escadas com computadores para os
preencherem se assim o entenderem.
Faço votos para que aproveitem bem estes dias passados na nossa companhia,
que disfrutem um pouco a nossa Cidade e que regressem bem e mais ricos em
conhecimentos.
Abraço Amigo de
Maria Júlia Maciel e Carlos Ramalhão
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PROGRAMA - 4ª FEIRA - 17 DE JANEIRO 2018

14:30

Abertura do Secretariado

15:00

Electocardiografia na Doença Coronária -

15:30

Conferência: EMPAGLIFOZINA:
Diabetes e DCV numa conversa a três
Moderadora: Dra Brenda Moura
Palestrantes: Dra Elizabete Rodrigues

Dr. Rui Lima

e Dr. Manuel Viana

16:00

Casos Didáticos

16:45

Intervalo

17:15

Conferência: Tratar a diabetes com o Coração
Moderador: Prof. Doutor Carlos Ramalhão
Palestrante: Dra. Graça Vargas

17:45

Dúvidas do Corredor

18:30

Conferência: Desafios na anticoagulação:
factos e mitos
Moderador: Dr. António Pedro Machado
Palestrante: Prof. Ricardo Fontes Carvalho

19:00

Conferência: Menos é Mais: Associar para Otimizar
Moderadora: Profa. Doutora Cristina Gavina
Palestrantes: Profa. Doutora Rosa Maria Príncipe

PROGRAMA

e Prof. Ricardo Fontes Carvalho

PROGRAMA - 5ª FEIRA - 18 DE JANEIRO 2018

Dra. Paula Dias

09:30

Tratamento de Arritmias -

10:00

Gestão do doente com Insuficiência Cardíaca e com co-morbilidades
(DPOC, anemia, apneia do sono, FA) - Profa. Joana Pimenta

10:30

Intervalo

11:00

Problemas da Clínica Diária -

12:15

Sessão de Abertura

12:30

Almoço

14:15

Conferência: Leading the Heart - Os NOACs não são todos iguais
Moderação: Profa. Doutora Júlia Maciel

Profa. Júlia Maciel

PROGRAMA

e Prof. Doutor Carlos Ramalhão
Palestrante: Profa. Doutora Cristina Gavina

Prof. Filipe Macedo

15:00

Fígado Gordo: Factor de risco cardiovascular -

15:30

Intervalo

16:00

Casos Clínicos 1

17:30

Conferência: Hipocoagulação: traduzir a evidência
em decisões clínicas
Moderadora: Profa. Doutora Júlia Maciel
Palestrantes: Dr. Raul Pereira e Dra. Teresa Pinho

18:00

Conferência: Encontro na praça da batalha:
Inibidores DPP4 vs SGLT2
Moderadora: Dra. Graça Vargas
Palestrantes: Dr. Luís Andrade e Dra. Elisabete

18:45

Rodrigues

Conferência: Uma nova dimensão no tratamento da Insuficiência Cardíaca
Moderador: Dr. Rui Cernadas
Palestrante: Prof. Jorge Polónia

PROGRAMA - 6ª FEIRA - 19 DE JANEIRO 2018

Prof. Pedro Von-Hafe

09:30

Iatrogenia Farmacológica e dos MCDTs –

10:00

Doença valvular: estado da arte – Prof. Francisco Sampaio

10:30

Intervalo

11:00

Casos Clínicos 2

12:30

Almoço

14:15

Conferência: Perspetivas da Hipertensão em 2018:
Moderador: Prof Carlos Ramalhão
Palestrantes: Prof. Luís Martins e Prof. Jorge Polónia

15:00

Dúvidas de Corredor II

16:30

Intervalo

17:00

Interpretação de um relatório de HOLTER -

17:30

Conferência: Associações fixas no tratamento
da HTA: Evidências clínicas
Moderadora: Profa. Doutora Júlia Maciel
Palestrante: Prof. Josep Redon

18:00

Conferência: O pré e pós da síndrome coronária
aguda: Os desafios do Médico de Família
Moderadora: Profa. Doutora Júlia Maciel
Palestrante: Dra. Sílvia Monteiro
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Prof. Nuno Bettencourt

CASOS CLÍNICOS

CASOS CLÍNICOS

18 de Janeiro de 2018 – 16h00
Título: CORAÇÃO NA GARGANTA
Autores: Pedro Ribeiro Tavares1; Tiago
Filiações: 1 - USF Rainha Santa Isabel

Dantas Cerqueira1; Dina Martins1;

Resumo

CASOS CLÍNICOS

Utente de 79 anos, reformado; tem como problemas ativos: obesidade, hipertensão,
dislipidemia e diabetes tipo 2. Em consulta de vigilância de diabetes, referiu dor
de garganta com alguns dias de evolução, sem outras queixas; ao exame físico
apresentava apenas hiperemia ligeira da faringe. Aquando da explicação dos sinais
de alarme, referiu que a dor aumentou de intensidade quando “subiu uma ladeira”
(sic). Foi pedida Cintigrafia de Perfusão Miocárdica com resultado positivo para
Doença Coronária: “isquemia ligeira da parede inferior e septo”. Referenciado a
consulta de Cardiologia: confirmada doença de 2 vasos por coronariografia e feita
Cirurgia de Revascularização Miocárdica. Atualmente sem queixas de angina; vigiado
em consulta de Cardiologia.
´Este caso exemplifica uma manifestação incomum de uma doença grave, mas
frequente. É necessário estar alerta para as várias formas de apresentação desta
patologia, sobretudo porque pode mimetizar sintomas frequentes na nossa prática
clínica.

CASOS CLÍNICOS

18 de Janeiro de 2018 – 16h00
Título: HIPERTENSÃO EM ADOLESCENTE: É PRECISO MÃO PARA O DIAGNÓSTICO
Autores: José Lima Nogueira1;
Filiações: 1 - USF da Barrinha

Luis Melo1; Fernando Fardilha1

Resumo

CASOS CLÍNICOS

Mulher, 17 anos. Percentil <5 na infância. Sem medicação habitual.
2013: queixas de cansaço fácil com exercício; tensão arterial de 158/109 mmHg e
sopro mesossistólico; análises sem hipocaliémia, alterações das catecolaminas ou
do eixo tiroideu. ECG sem alterações relevantes; identificado aneurisma do septo IA
sem shunts aparentes, fração de ejeção de 71% em ecocardiograma – optou-se por
vigilância clínica.
2015: cansaço e hirsutismo; tensões de 155/97 mmHg; o estudo evidenciou DHEA
e aldosterona elevadas; sem alterações na ecografia renal/suprarrenal e TAC
abdominal – referencia-se para Endocrinologia.
Na avaliação hospitalar é valorizada nefrocalcinose e reorienta-se para Nefrologia.
Constata-se ausência de pulsos femorais e ecocardiograma revela Coartação
da Aorta e HVE concêntrica. Fez cateterismo com Stent. Melhoria dos sintomas
e normalização da TA. Iniciou propranolol e pílula de baixa dose com melhoria do
hirsutismo. Mantém seguimento, sem intercorrências até atualidade.

CASOS CLÍNICOS

18 de Janeiro de 2018 – 16h00

Título: TIROTOXICOSE INDUZIDA PELA AMIODARONA – UM TRATAMENTO DESAFIANTE
Autores:

Costa

2

Gabriela Indira Pires Veloso1; Luís Teixeira1; André Cardoso1; Inês

Filiações: 1 - USF Senhora de Vagos;

2

- UCSP de Miranda do Douro

Resumo

CASOS CLÍNICOS

A amiodarona é um antiarrítmico com efeitos adversos a longo prazo, como fibrose
pulmonar e hipertiroidismo (2 a 9.6%). A tirotoxicose induzida pela mesma pode
manifestar-se, sobretudo nos idosos, por descompensação da patologia cardíaca de
base até paragem cardiorrespiratória, e o tratamento pode tornar-se um desafio.
Homem, 66 anos,
Antecedentes: hipertensão arterial e fibrilhação auricular (FA) paroxística. Medicação:
indapamida, amlodipina/valsartan, rivaroxabano, amiodarona.Admitido no serviço
de urgência por pneumonia adquirida na comunidade e derrame pleural.
O eletrocardiograma apresentava FA com resposta ventricular rápida e o estudo
analítico hipertiroidismo; iniciou prednisolona e metimazol, com boa resposta inicial.
Transferido para Cardiologia por insuficiência cardíaca descompensada (provável
taquimiopatia), sendo submetido a tiroidectomia total por difícil controlo da
frequência cardíaca com bisoprolol, digoxina e verapamil. Desde então assintomático
e em ritmo sinusal.

CASOS CLÍNICOS

19 de Janeiro de 2018 – 11h00

Título: INSTABILIDADE NO DIAGNÓSTICO
Autores: Filipe Pereira1; Carolina Augusto1; Tatiana
Filiações: 1 - USF Costa de Prata; 2 - USF Santa Joana

Clemêncio2

Introdução
A apresentação da doença cardiovascular (CV) como condição urgente exige que o
médico de família (MF) preste cuidados assistências básicos e garanta o envio do
doente para cuidados hospitalares.

Descrição
Homem, 55 anos, dislipidémico, apresenta-se com dor precordial, opressiva, de início
no dia anterior e sem relação com esforços. Enviado ao SU onde realizou ECG e
marcadores cardíacos, ambos negativos, tendo tido alta.
Em ambulatório, realiza prova de esforço revelando isquemia da parede anterolateral
do miocárdio. 20 dias após o início do quadro, a dor tipo aperto mantém-se
esporadicamente e suspeita-se de angina instável, sendo novamente referenciado
ao SU. Fica internado e realiza estudo angiográfico que mostra estenose de 90% da
artéria descendente anterior.

Conclusão

CASOS CLÍNICOS

As síndromes coronárias agudas podem não ter a apresentação típica ou serem
positivas no seu estudo complementar inicial. O seguimento e avaliação em
ambulatório revelam-se fulcrais.

CASOS CLÍNICOS

19 de Janeiro de 2018 – 11h00

Título: CARDIOPATIA ISQUÉMICA E PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO DE ALTA
INTENSIDADE – UMA ASSOCIAÇÃO IMPROVÁVEL?
Autores: Rita M. Oliveira1; Hugo Rocha1;
Filiações: 1 USF Lagoa, ULS Matosinhos

Rosa Santos1

Descrição do caso:

Homem de 49 anos, não fumador e praticante regular de exercício físico de alta
intensidade, que recorre à consulta por 2 episódios de toracalgia atípica em contexto
da prática habitual de atividade física. Sem AF cardiovasculares. Realizou prova de
esforço que foi positiva para isquemia da parede infero-lateral, e o estudo analítico
complementar revelou CT 282 mg/dL e C-LDL 210 mg/dL, o que objetivaria a priori
um RCV 1% (SCORE). A angiografia coronária revelou estenose de 90% no terço
proximal da artéria DA que foi sujeita a revascularização e colocação de stent
revestido, encontrando-se atualmente assintomático.
Este caso pretende demonstrar o desafio da abordagem da dor torácica a nível
dos CSP, sobretudo quando atípica e em indivíduos fisicamente ativos e com RCV
borderline (moderado/baixo). Importa ainda refletir na relevância do estudo de
uma eventual dislipidemia familiar, sobretudo no âmbito da prestação de cuidados
preventivos ao indivíduo e à família em contexto dos CSP.

CASOS CLÍNICOS

Em maio de 2016, recorreu à consulta aberta com a médica de família por
preocupação acerca de 2 episódios de toracalgia descrita como desconforto
torácico, sem irradiação, de segundos de duração, em contexto da prática habitual
de actividade física, e a qual cedia com a redução da intensidade do exercício físico.
Sem outros sintomas associados.
Foi solicitado electrocardiograma com prova de esforço (PE) que foi positiva para
isquemia cardíaca (infradesnivelamento do segmento ST/T máximo de 2 mm no pico
do esforço em DII, DIII e aVF e de V4-V5 com perfil ascendente).
O estudo analítico complementar revelou hipercolesterolemia com colesterol total
de 282 mg/dL, colesterol HDL de 60 mg/dL e colesterol LDL 210 mg/dL, permitindo
a objetivação de um risco cardiovascular total baixo, segundo a escala de SCORE.
Realizou angiografia coronária que revelou estenose de 90% no terço proximal da

CASOS CLÍNICOS

artéria descendente anterior, tendo colocado stent revestido e sido medicado com
dupla antiagregação, betabloqueador, antidislipidemico e antianginoso em SOS.
Atualmente, encontra-se assintomático e sem recorrências das queixas, mantendo
uma prática de exercício físico regular mas de menor intensidade.
Comentário: Este caso pretende demonstrar a complexidade e o desafio diagnóstico
colocado por casos de dor torácica a nível dos Cuidados de Saúde Primários,
sobretudo quando esta se apresenta de forma atípica e em pessoas com baixo risco
cardiovascular total. Uma ferramenta útil na abordagem diagnóstica é o cálculo da
probabilidade pré-teste de doença coronária, que poderá indicar a realização de PE,
sobretudo nos casos de dor torácica atípica.

CASOS CLÍNICOS

Importa ainda avaliar a importância da existência de uma dislipidemia familiar como
causa de doença aterosclerótica prematura, o que pode ser relevante no âmbito
da prestação de cuidados preventivos ao indivíduo e à família. Neste caso, se esta
avaliação tivesse sido feita previamente ao evento, poderia ter condicionado uma
avaliação do risco cardiovascular distinta. Atualmente, este doente apresenta um
diagnóstico provável de dislipidemia familiar de acordo com os Dutch Criteria for
Familial Hypercholesterolemia (7 pontos), questionando-se a importância clínica do
estudo genético na abordagem quer do doente, como da respetiva família.

CASOS CLÍNICOS

19 de Janeiro de 2018 – 11h00

Título: MAPA DE RISCO
Autores: Tatiana Clemêncio1; Mariana Silva1; Carolina Augusto2; Filipe Pereira2
Filiações: 1 - USF Santa Joana; 2 - USF Costa de Prata

Enquadramento
A MAPA é considerada o melhor exame confirmatório de HTA, predizendo com maior
precisão os eventos cardiovasculares (CV) e lesões de órgão-alvo (LOA), podendo
ainda apontar para algumas comorbilidades.

Descrição
Senhor de 53 anos, obeso.
Perante pressão arterial no consultório de 147/100mmHg e valores diastólicos
elevados no domicílio, realizou MAPA que confirmou o diagnóstico de HTA, com perfil
não dipper. Estudo complementar neste contexto revelou o diagnóstico de diabetes,
dislipidemia e hipertrofia do ventrículo esquerdo.
Adicionalmente, dado o resultado da MAPA, o biótipo do utente e a referência,
quando questionado, de roncopatia e apneias durante o sono, é colocada a hipótese
de SAOS. Referenciado para consulta de pneumologia, aguarda realização de
polissonografia.

Discussão

CASOS CLÍNICOS

Este caso pretende realçar a importância do papel da MAPA nos cuidados de saúde
primários, bem como destacar o valor do “mapeamento” dos fatores de risco CV e
LOA no seguimento dos doentes com HTA.

PATROCÍNIO CIENTÍFICO

PARECER DO CNAF

Assunto: XXIX Jornadas de Actualização Cardiológica do Norte para Medicina Geral
e Familiar - 17 a 19 de Janeiro de 2018 - Porto
A documentação agora enviada, contem os elementos necessários para a obtenção
de parecer favorável.
O Coordenador do CNAF,
A. Poiares Baptista

PARECER DO CONSELHO
DIRETIVO DA ARS

Assunto: XXIX Jornadas de Cardiologia - Patrocínio Cientifico

Com os melhores cumprimentos,
Adelina Saraiva
Secretariado do Conselho Diretivo

PATROCÍNIOS

Encarrega-me o Senhor Presidente do Conselho Diretivo , Dr. Pimenta Marinho de
informar que c onc ed e o Patrocíni o C ientífic o d esta Administra ção Regi onal
de Saúde do Norte, IP, ao “XXIX Jornadas de Atualização Cardiológica do Norte para
a Medicina Geral e Familiar”
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A comissão organizadora agradece a colaboração
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