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BOAS VINDAS

CARTA DE BOAS VINDAS

Meus Caros Colegas e Amigos:

Aqui  estamos pela 28ª 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 2016 e nas novas “guidelines” da 

Sociedade Europeia de Cardiologia.
Este ano, preparamos uma sessão de electrocardiografia com casos do dia a dia da 
nossa Clínica.
Continuo a agradecer-vos a pontualidade, porque só assim podemos todos trabalhar 
sem stress e cumprir o nosso programa vasto.
Uma palavra para os Simpósios Satélites- que alguns criticam- por serem em 
numero excessivo-mas eles não só nos trazem as novidades terapêuticas como tem 
a gentileza de patrocinar a presença de oradores e de Colegas que vem assistir de 
mais longe.
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.
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15:30 

 Electrocardiografia:  Registos do dia a dia - Dr. Rui Lima

16:00 

 Simpósio Satélite Laboratórios

 Síndromes Coronárias Agudas – “Para além do Hospital”
 Palestrante: Prof. Dr. João Morais
 Moderador: Profa. Maria Júlia Maciel.

16:45 

 Simpósio Satélite Laboratórios

 À conversa com Ana Guedes sobre a gestão integrada da Fibrilhação Auricular
 Dra. Paula Dias, Dra. Cristina Marujo, Prof. Paulo Santos

17:30 

 Intervalo

18:00 

 Simpósio Satélite Laboratórios

 “Diminuição da Mortalidade Cardiovascular: o papel da MGF”
 Moderadora: Profa. Maria Júlia Maciel
 Palestrante: Dra. Brenda Cardoso.

18:30 

 Simpósio Satélite Laboratórios

 Actualização das guidelines ADA e ESC/EAS, impacto na prática clínica
 Palestrantes: Prof. Davide Carvalho, Dra. Elisabete Rodrigues
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PROGRAMA - 5ª FEIRA - 19 DE JANEIRO 2017

09:30 

 Estenose aórtica assintomática: quando operar? - Prof. Filipe Macedo

10:00 

 Novas “guidelines” da Insuficiência Cardíaca - Profa. Joana Pimenta

10:30 

 Intervalo

11:00 

 Problemas da Clínica Diária - Moderadora: Profa. Maria Júlia Maciel

12:15  

 Sessão de Abertura

12:45  

 Almoço

14:15  

 Simpósio Satélite Laboratórios
 “Rivaroxabano – O Verdadeiro significado de protecção”
 Moderação: Profa. Maria Júlia Maciel e Prof. Carlos Ramalhão
 Palestrantes: Profa. Joana Pimenta, Prof. Dr. Mário Santos

14:45 

 Toxicidade cardiovascular dos tratamentos de doenças neoplásicas - novas 
 “Guidelines” Dra. Paula Dias

15:30 

 Intervalo



16:00 

 Casos Clínicos

17:15 

 Simpósio Satélite Laboratórios
 Novas Guidelines da ESC 2016 e dados de mundo real – Como colocar 
 em prática?
 Moderadora: Profa. Maria Júlia Maciel 
 Palestrantes: Profa. Cristina Gavina, Prof. Ricardo Fontes Carvalho

18:00  

 Simpósio Satélite Laboratórios

 Os desafios no tratamento da DMT2: dos ADO’s à insulina.
 Dra. Selma Souto e Dr. Jorge Dores
 Moderadora Profa. Helena Cardoso

18:45  

 Casos Clínicos
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 Novas Guidelines da ESC 2016 e dados de mundo real – Como colocar 



09:30 

 Novas “guidelines” na Profilaxia da endocardite – Prof. Nuno Bettencourt

10:00  

 Novas “guidelines” na Prevenção Cardiovascular – Prof. Francisco Sampaio

10:30 

  Intervalo

11:00 

  Casos Clínicos

12:30  

 Almoço

14:15  

 Simpósio Satélite Laboratórios

 “Tratamento da HTA em 2017: da evidência à prática clínica – o doente no 
 centro da decisão”
 Moderador: Prof. Carlos Ramalhão
 Palestrante: Prof. Dr. Luís Martins

15:00  

 Novas “guidelines” na abordagem das dislipidemias – Prof. Pedro von-Hafe

 16:00  

 Intervalo
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16:30  

 Simpósio Satélite Laboratórios 

 “As raizes no Tiotrópio”
 Prof. Agostinho Marques, Dra. Inês Ladeira

17:00 

 Simpósio Satélite Laboratórios
 DMT2: para uma doença multifatorial porque não uma terapêutica multifatorial?
 Moderadora: Profa. Maria Júlia Maciel
 Palestrante: Dra. Elizabete Rodrigues

17:30  

 Simpósio Satélite
 Novidades da terapêutica anticoagulante na fibrilhação auricular
 Moderador: Prof. Carlos Martins
 A importância do diagnóstico e da otimização da terapêutica.
 Palestrante: Prof. Ricardo Fontes Carvalho
 Desafios da terapêutica anticoagulante oral: o papel do edoxabano.
 Prof. Pedro Monteiro

18:00  

 Dúvidas de Corredor
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19 de Janeiro de 2017 – 16h00 

Título: NÃO TENHO VOZ SENHOR DOUTOR

Autores: Eliana Vieira1; Sara Quelha1; Miguel Azevedo1; Felicidade Malheiro1

Filiações: 1 - USF Arca D’Água

Resumo 

A  maioria dos aneurismas da aorta torácica(AAoT)estão associados ao S.Marfan ou 
variante.Noutros não se encontra causa evidente,frequentemente associados a HTA.
Os AAoT podem ser muito volumosos e assintomáticos.Sintomas como dor, tosse e 
sibilos resultam da compressão de estruturas vizinhas, como a rouquidão no caso de 
compressão do N. laríngeo.Descrição: Homem,84 anos,casado,inserido numa família 
Nuclear-fase VIII do ciclo de Duvall,independente para AVD.Antecedentes de HTA,FA 
hipocoagulado,IC,IA ligeira, AR,HBP e asma.Avaliado a 28/07/2015 por disfonia há 
8 dias,medicado com CT oral.Reavaliado em 2 dias,inicia AB.Referenciado a ORL 
a 18/08 por disfonia refratária.Diagnosticada paralisia da corda vocal.RealizaTC 
laríngea que confirma o diagnóstico e evidencia um AAoT.Discussão: O tratamento é 
cirúrgico mas a tx de mortalidade é elevada.Pela idade e comorbilidades do doente 
opta-se por atitude conservadora:hábitos vida saudáveis,controlo HTA de forma a 
diminuir o risco de rutura.

19 de Janeiro de 2017 – 16h00 

Título: HIPERTENSÃO ARTERIAL NOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS, IR MAIS ALÉM

Autores: Hugo Barbosa Cordeiro1; Ana Correia De Oliveira1; Rosário Mendonça 
E Moura1; Ana Iva Santos1; Paulo Pessanha1

Filiações: 1 - USF S. João do Porto

Resumo  

V.L.F., 45 anos, sexo masculino, fumador ativo (30UMA), hipertenso, portador de 
Síndrome de Rendu-Osler-Weber, sem outros antecedentes de relevo, medicado 
cronicamente com Lercanidipina 20mg. Em Julho de 2016 foi observado em consulta 
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e ao exame objetivo destacou-se uma pressão arterial de 156/104mmHg que 
motivou estudo complementar com AMPA, MAPA, ECG, Ecocardiograma TT e estudo 
de causas secundárias. Neste, destacou-se um valor de atividade plasmática da 
renina (APR) diminuído, de 0.2ng/mL/h,  concentração plasmática de aldosterona 
(CPA) elevada, de 26ng/dL, com rácio de CPA/APR de 130ng/dL e caliémia no limite 
inferior do normal. A ecografia supra-renal mostrou um nódulo à direita, com 25mm, 
sugestivo de adenoma. Foi solicitada TC abdomino-pélvica que confirmou o achado 
e revelou ainda um provável adenoma de 13mm à esquerda. Atualmente, o doente 
aguarda seguimento hospitalar medicado com Espironolactona 50mg + Lercanidipina 
20mg, normocaliémico, com valores tensionais controlados.

19 de Janeiro de 2017 – 16h00 

Título: PENSAR ALÉM DO QUE É MAIS PROVÁVEL

Autores: Cláudia Silva1; Andreia Lobo1; Joana Rodrigues1

Filiações: 1 - USF Cruz de Celas

Resumo  

Mulher de 52 anos, comerciante, casada e residente em Coimbra. Antecedentes de 
tabagismo (30 UMA), dislipidemia e patologia depressiva/ansiosa.

No início de 2016 desenvolve quadro progressivo de irritabilidade, insónia, palpitações, 
tremores, anorexia, labilidade emocional e episódios de precordialgia e dispneia. Por 
existência de exames normais de 2015 (análises, Rx tórax, ECG e espirometria) a 
médica assistente interpreta o quadro como uma descompensação da patologia 
ansiosa/depressiva e ajusta a medicação psiquiátrica.

Por persistência das queixas, em junho recorre a um médico cardiologista. A 
investigação realizada incluiu ECG, Rx tórax, espirometria, Holter, MAPA e angio-TC 
coronária – todos sucessivamente normais, exceto o Holter que revelou atividade 
ectópica supraventricular frequente.

Em setembro volta a uma consulta MGF onde é pedido novo controlo analítico, 
contemplando função tiroideia. Os resultados revelam hipertiroidismo e a utente é 
referenciada a Endocrinologia.



19 de Janeiro de 2017 – 16h00 

Título: SÍNDROME DE TAKOTSUBO – ARTICULAÇÃO ENTRE OS CUIDADOS DE SAÚDE 

 PRIMÁRIOS E A CARDIOLOGIA

Autores: Sofia Faria1; Cátia Cordeiro1; Luis Filipe Cavadas1

Filiações: 1 - USF Lagoa

Resumo 

 A síndrome Takotsubo caracteriza-se por disfunção sistólica transitória do VE, que 
mimetiza o EAM, na ausência de doença coronária significativa. Deverá suspeitar-
se deste diagnóstico em mulheres pós-menopausa com suspeita de SCA, e 
manifestações clínicas e electrocardiográficas desproporcionais aos marcadores 
cardíacos. Um trigger emocional ou físico está muitas vezes presente.

Apresenta-se o caso de uma doente de 49 anos, admitida no SU por suspeita de 
SCA, com dor torácica, dispneia e náuseas. Foi constatada insuficiência cardíaca (IC) 
aguda, com compromisso severo da função sistólica VE (FEVE 25%), sem doença 
coronária. Tratada como IC severa, teve evolução favorável com recuperação da 
função cardíaca. Mantém-se assintomática, com boa função sistólica (FEVE 66%) e 
ausência de lesões estruturais, tendo alta de Cardiologia para vigilância no MF.

Discute-se agora a vigilância a realizar pelo MF nomeadamente a manutenção da 
medicação face a uma recuperação funcional cardíaca.
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19 de Janeiro de 2017 – 18h45 

Título: TRATAR BEM EM CASA – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Autores: Vitor Martins1; Vanda Ng Godinho1; Ana Jorge 1; João Ribeiro1

Filiações: 1 - USF Viriato - ACeS Dão Lafões; 2 - UCSP Vouzela - ACeS Dão Lafões

Resumo  

Enquadramento: A visita domiciliária proporciona maior acessibilidade a utentes 
incapacitados de se deslocarem aos cuidados de saúde com múltiplas patologias 
associadas e polimedicados.

Descrição do caso: Mulher de 83 anos com DM tipo 2, HTA, insuficiência cardíaca e 
obesidade. Internada em abril de 2016 para implante de pacemaker definitivo por 
BAV completo, medicada com amiodarona, furosemida e linagliptina. Numa visita 
domiciliária de rotina a 09/11/2016, mostra resultado de análises da função tiroideia 
previamente pedidas com TSH 0,004 mUI/L. Após contactar cardiologista hospitalar, 
suspende-se amiodarona e após 1 mês repete-se TSH com valor normal de 1,27 mUI/L.

Discussão: A amiodarona é um anti-arrítmico usado para tratar arritmias cardíacas. No entanto, 
tem efeitos colaterais em vários órgãos e em particular na tiróide. Com este caso pretendemos 
evidenciar a importância da realização de visitas domiciliárias aos utentes dependentes.

19 de Janeiro de 2017 – 18h45 

Título: QUANDO O TRATAMENTO É UMA INTERVENÇÃO FAMILIAR.

Autores: Carla Costa1; Diana Vaz De Miranda1; Francisca Caetano1; Claudia 
Teixeira1; Maria José Teixeira1

Filiações: 1 - USF S. Nicolau

Resumo  

As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte em Portugal, levando a 
gastos secundários avultados.



J.A.M., homem, 56 anos. Tem como antecedentes cardiovasculares pessoais de relevo: 
Diabetes mellitus tipo 2 insulinodependente, Hipertensão Arterial, ex-fumador de 
105 UMA e síndrome metabólico. Sofreu acidente vascular isquémico em 2010, com 
sequelas motoras, emocionais e cognitivas. É acompanhado em inúmeras consultas 
hospitalares, com marcado incumprimento terapêutico. Trata-se de uma família com 
elevado recurso a consultas médicas, nos cuidados de saúde primários e secundários.

O diagnóstico de doença crónica a um elemento familiar é um reconhecido fator de 
risco de disfunção familiar, sendo esta um reconhecido fator de risco para insucesso 
terapêutico. É da responsabilidade do médico de família, não apenas o controlo da 
doença mas o manejo da dolência e da sua afetação para o próprio e sua família, 
para melhor implementar a prevenção secundária, terciária e quaternária.

19 de Janeiro de 2017 – 18h45 

Título: OS TRÊS DA PRAXE- CONTROLO DE FATORES DE RISCO PARA DOENÇA 

CARDIOVASCULAR

Autores: Andreia Lobo1; Cláudia Silva1; Isa Cruz1; Joana Rodrigues1

Filiações: 1 - USF Cruz de Celas

Resumo  

 Homem, 66 anos. Antecedentes pessoais de hipertensão arterial(HTA) e dislipidémia, 
medicados com ramipril 2,5 mg e sinvastatina  20 mg. Começou a ser seguido na 
unidade  de saúde em 2009, com história de glicemias altas há vários anos, não 
medicada. No mesmo ano foi-lhe diagnosticado Diabetes Mellitus tipo II (DMII). 
Foram-lhe explicadas a doença e as possíveis complicações. Apresentou relutância 
a alteração de hábitos alimentares, a iniciar atividade física e à toma de fármacos. 
Em 2011 aceitou tomar metformina mas não cumpriu a terapêutica. Em 2013 foi 
internado no serviço de endocrinologia por celulite do pé esquerdo, tendo iniciado 
insulinoterapia. Em 2015 foi internado na Unidade de Cuidados Intensivos com  
diagnóstico de Enfarte Agudo de Miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. 
Apesar de manter acompanhamento nas consultas de diabetologia e coronariopatia 
continua a desvalorizar a implicação da DMII, da HTA e dislipidémia no desenvolvimento 
de complicações cardiovasculares.
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Enquadramento - A Diabetes Mellitus tipo II (DMII), a hipertensão arterial (HTA) e a 
dislipidémia fazem parte de uma tríade cursam frequentemente com ausência de 
sintomatologia até que as complicações surjam. O tratamento assenta numa base 
comum que inclui alteração de estilos de vida, em associação ou não com terapêutica 
farmacológica. O papel do médico de Família(MF) é crucial no diagnóstico e tratamento, 
assim como na promoção da adesão terapêutica, trabalhando em parceria com o utente, 
para que as complicações associadas a estas patologias não ocorram.
 
Descrição de caso - Homem, 66 anos, reformado. Antecedentes pessoais de excesso de 
peso desde jovem, dislipidémia e hipertensão arterial medicados com ramipril 2,5mg e 
sinvastatina 20mg, que toma de forma irregular. Começou a ser seguido na unidade de 
saúde em 2009, com história de glicemias altas há vários anos, tendo-lhe sido prescrita 
medicação, que não tomou.  No mesmo ano apresentou valores de glicemia que permitiram 
o diagnóstico de DMII. Inicialmente optou-se por terapêutica não farmacológica, tendo-lhe 
sido explicada a doença e as possíveis complicações. Apresentou relutância a alteração 
de hábitos alimentares, a iniciar atividade física, e à toma de fármacos. Em 2011 aceitou 
iniciar metformina que tomou de forma irregular. Faltou várias vezes à consulta, não 
cumpriu a terapêutica, pelo que apresentava descontrolo glicémico recorrente. Em 2013 
foi internado no serviço de Endocrinologia por celulite do pé esquerdo, tendo iniciado 
insulinoterapia.  Em 2015 foi internado na Unidade de Cuidados Intensivos com enfarte 
agudo do miocárdio  com supradesnivelamento do segmento ST  (Posterior /Inferior) . 
Realizou coronariografia que revelou doença de  um vaso (oclusão de 75% no segmento 
distal ) e foram colocados dois stents farmacológicos . Aqui foram-lhe prescritos carvedilol 
6,25 mg, ramipril 2,5 mg e atorvastatina 40 mg diários, que toma de forma muito irregular. 
Apesar de manter acompanhamento nas consultas de diabetologia e coronariopatia 
continua a desvalorizar a implicação do descontrolo glicémico, da tensão arterial e 
dislipidemia no desenvolvimento de complicações cardiovasculares.

Discussão - O MF detém um papel importante no auxílio à compreensão da doença 
pelo utente, e na motivação para a adesão terapêutica. Neste caso, apesar de 
inúmeros alertas, nem a perceção da gravidade da doença nem das respetivas 
complicações tem sido possível.
É necessário  promover hábitos de vida saudáveis,  prevenir e controlar fatores de 
risco cardiovasculares, e alertar para a  implicação sistémica de doenças “silenciosas” 
como a DMII, hipertensão arterial e dislipidémia.
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19 de Janeiro de 2017 – 18h45 

Título: O RESULTADO DE UMA SENSAÇÃO DIFERENTE

Autores: Vanda Ng Godinho1; Vítor Martins2; Helena Sousa1
Filiações: 1 - UCSP Vouzela; 2 - USF Viriato

Resumo  

O enfarte agudo do miocárdio é uma entidade bem conhecida e os sintomas 
mais comuns, tais como a dor/precordialgia, são largamente conhecidos 
pela população. No caso de doentes com alterações de sensibilidade, como 
os paraplégicos e tetraplégicos, a situação torna-se difícil de identificar.
Descreve-se o caso de um homem de 62 anos, com uma paraplegia completa 
AIS A com nível sensitivo D3-D4 que iniciou quadro de dispneia, com TA de 
220/120mmHg, sem noção de dor. Após ativada VMER por EAP hipertensivo, 
entrou em assistolia que reverteu com manobras. À chegada ao SU, após 
realização de ECG, foi diagnosticado com EAM e internado na UCIC, que após 
coronariografia revelou doença de 3 vasos, tendo sido realizada angioplastia. 
Teve evolução favorável e alta ao 6º dia de internamento. 
Apesar de largamente conhecida, a sintomatologia do EAM em doentes paraplégicos 
torna-se um desafio, sendo imperativo o despiste desta mesmo na ausência dos 
sintomas clássicos. 

20 de Janeiro de 2017 – 11h00 

Título: VÁLVULA AÓRTICA BISCÚSPIDE - COMO ORIENTAR

Autores: João Grácio1; Ana Margarida Simões1

Filiações: 1 - USF Cruz de Celas

Resumo  

Introdução: A válvula aórtica bicúspide (VAB) é o defeito cardíaco congénito 
mais comum,cuja história natural é bastante variável. A VAB pode ser 
complicada com estenose e ou insuficiência aórticas, havendo também um 
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risco aumentado de endocardite bacteriana. A associação com coarctação da 
aorta e aortopatia pode resultar em aneurisma, dissecção ou ruptura da aorta.

Caso: Doente masculino,40 anos, assintomático, que recorre ao MF para “consulta 
de rotina”. Corre 3 vezes por semana e faz provas de Trail Running. Fez Ecocardiograma 
que revelou“Válvula aórtica bicúspide, ligeiramente espessada, com insuficiência 
de grau moderado e raiz da aorta com dilatação ligeira (45 mm)”. 

Discussão: O MF tem um papel preponderante no acompanhamento do doente, 
cabendo-lhe a monitorização e detecção de sinais precoces de potenciais 
complicações (agravamento da função valvular, dilatação progressiva da raiz da 
aorta) que justifiquem o envio aos cuidados de saúde secundários.

20 de Janeiro de 2017 – 11h00 

Título : SÍNDROME WOLF PARKINSON WHITE – A PROPÓSITO DE UM CASO CLÍNICO

Catarina Pinto1, Cristina Xavier1, Mário Esteves1

1USF Planalto, ACES Lezíria

Enquadramento teórico: O Síndrome Wolf Parkinson White (Sd. WPW) é uma 
taquiarritmia onde os impulsos eléctricos entre as aurículas e os ventrículos são 
conduzidos por uma via acessória. O ECG basal mostra um intervalo PR curto e a 
característica “onda delta” no QRS. Existem duas taquiarritmias associadas: 
- Taquiarritmias com complexo QRS estreito: a taquicardia mais frequentemente 
associada ao Sd. WPW;
- Taquiarritmias com complexo QRS largo: a taquicardia potencialmente mais 
grave associada ao Sd. WPW, pois resulta numa frequência ventricular rápida e 
possivelmente comprometimento hemodinâmico. 
A Hipertensão Arterial (HTA) é a elevação crónica da PA (sistólica �140 mmHg ou diastólica �90 
mmHg), sendo que em 80 a 95% dos pacientes a etiologia é desconhecida. É uma patologia 
que causa hipertrofia do coração, evoluindo para insuficiência cardíaca, podendo culminar 
em amplas comorbilidades. Segundo a Fundação Portuguesa de Cardiologia existem cerca 
de dois milhões de hipertensos em Portugal e apenas 25% deste número estão medicados.

Descrição do caso: Utente de sexo masculino, 36 anos de idade, vem a consulta de 
rotina por ter tensão arterial elevada avaliada na Medicina do Trabalho. Antecedentes 
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pessoais a salientar: hiperuricemia durante a adolescência, miopia desde os 18 anos, 
um episódio de síncope miccional aos 27 anos, tabagismo, atualmente quantificado 
em 17 UMA. Sem medicação habitual. Tem como antecedentes familiares mãe 
com HTA essencial, pai faleceu por doença cardíaca que não sabe especificar. No 
exame objectivo apresentava: AP sem alterações; AC s1 e s2 audíveis, rítmicos, sem 
extra-sons; IMC 32 kg/m2; TA 138/93 mmMg; FC 92 bpm. Pediram-se análises, 
monitorização ambulatória da pressão arterial (MAPA) e electrocardiograma (ECG). 
Na consulta seguinte apresentava-se assintomático quanto a palpitações mas 
ansioso. O ECG documentava padrão de pré-excitação do tipo Wolf Parkinson White. 
O MAPA apresentava HTA grau I e as análises eram normais. Pediu-se Holter que 
mostrou novamente padrão de pré-excitação com rara extrassístolia supraventricular 
de apresentação isolada e ecocardiograma que não apresentava alterações. Iniciou 
nebivolol 5mg (1cp/dia), dieta com restrição salina e foi feita referenciação para 
Cardiologia no HDS. Programou-se consulta para dentro de 6M com o intuito de 
reavaliar a TA.

Discussão/Conclusão: Escolhi este relato de caso pois combina uma patologia 
com elevada prevalência na prática clínica, sendo o 2º problema de saúde crónico 
mais prevalente dos utentes da unidade, com a revisão de uma patologia grave, 
possivelmente fatal, de sintomatologia insidiosa ou até mesmo inexistente. Concluo 
relembrando o quarto princípio da Medicina Familiar “O médico de família encara os 
seus doentes como uma população em risco.” de Mcwhinney.
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Caso clínico: ARRITMIA PERSISTENTE, SINTOMATOLOGIA RECORRENTE.  

Autores: Ângela Neves, Hugo Rocha, Raquel Braga
ULS Matosinhos - USF Lagoa

Utente do sexo masculino, de 72 anos de idade, com antecedentes pessoais de 
Hipertensão arterial, Diabetes Mellitus tipo 2, Dislipidemia, Obesidade e Gastrite crónica.
Em 2003 recorre ao Serviço de Urgência (SU) por quadro de desconforto abdominal 
inespecífico, sem dor torácica, dispneia, palpitações ou outra sintomatologia. Realizou 
Ecocardiograma (ECG) que documentou Fibrilação Auricular (FA) com Resposta 
Ventricular (RV) rápida, tendo a mesma revertido espontaneamente a  Ritmo Sinusal 
(RS), ainda durante a estadia no SU. Apesar da reversão a RS, volta a ter novo 
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episódio de FA paroxística, no ano 2005 e posteriormente em 2015, (10 anos depois 
do último episódio), que reverteram a RS sob cardioversão eléctrica e/ou química. 
Após este último episódio, foi decidido hipocoagular com dabigatrano 150mg e 
protelar o inicio da terapêutica controladora de frequência cardíaca pois, além de se 
encontrar em RS, apresentava uma bradicardia de base.
Em Junho de 2016 recorre novamente ao SU por dor abdominal, sem qualquer outra 
sintomatologia. O ECG realizado documentou novamente FA com RV de 120 – 130 
bpm que, apesar da tentativa de cardioversão química, se manteve, tendo sido 
assumida estratégia de controlo da frequência, dado a frequência dos episódios e 
dilatação da auricular esquerda - iniciou bisoprolol 2,5 mg. Posteriormente, iniciou um 
quadro de episódios de instabilidade hemodinâmica, com TA elevada e bradicardia, 
com percepção de mal-estar, dores abdomonais agudas (principalmente nocturnas), 
sem relação com as refeições, sem náuseas, vómitos ou perturbação do TGI, e com 
a percepção de batimentos cardíacos irregulares e de taquicardia, que originaram 
recurso frequente a consulta aberta do seu MF e ao SU . Nestes episódios não 
referia outras queixas, nomeadamente dor torácica, dispneia ou lipotimia, mas 
percepcionava um sério compromisso funcional e da qualidade de vida pela angústia 
e desconforto causado pelas dores abdominais e palpitações recorrentes.
Encontrava-se referenciado a consulta de Gastroenterologia, que excluiu causa 
gástrica ou digestiva para as dores abdominais.

Discussão:
Utente com FA, hipocoagulado e com betabloqueador para controlo da FC, com 
episódios prévios de tentativa de reversão eléctrica/química a RS, mas com 
recorrência ou persistência da disritmia, que manifesta, nos últimos meses, um 
compromisso sério da sua qualidade de vida, motivado por episódios frequentes de 
dores abdominais acompanhadas de percepção de batimentos cardíacos irregulares 
que o deixam seriamente preocupado, angustiado e desconfortável, motivando 
persistente recurso a cuidados de saúde.
Sendo o Médico de Família o primeiro interlocutor nos Cuidados de Saúde e sabendo-
se que é a este profissional a quem o doente expõe os seus medos e receios e em 
quem deposita esperança na perseverança de busca por uma solução, coloca-se a 
questão de como gerir o compromisso funcional, controlando sintomas e restituindo 
ao doente a qualidade de vida.
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Título: NÃO COMPACTAÇÃO DO VENTRICULO ESQUERDO - UMA ETIOLOGIA RARA DE 

MIOCARDIOPATIA DILATADA.

Autores: Emília Correia1; Christine Paiva1

Filiações: 1 – Unidade Habitacional de Santo António

Não Compactação do Ventriculo Esquerdo - uma etiologia rara de miocardiopatia dilatada.
A não compactação do ventriculo esquerdo é uma forma de miocardiopatia dilatada.
Ocorre in utero, por falha na transformação do miocardio esponjoso embrionário em 
musculo compacto, persistindo um miocardio trabeculado.
Evolui, muitas vezes, de forma silenciosa pelo que o diagnóstico pode ser tardio.
As formas de apresentação mais comuns sao insuficiencia cardiaca, arritmias e 
fenómenos tromboembolicos.
O diagnostico é feito por imagiologia, sendo o ecocardiograma o exame standard e a 
ressonância magnética nuclear a forma de confirmar ou excluir o diagnostico.
As autoras apresentam um caso de um homem de 22 anos, em que as imagens 
ecocardiograficas, mais uma vez, se impuseram à historia clínica e ao exame objectivo 
com o diagnostico de não compactação do ventriculo esquerdo. 
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PARECER DO CNAF

Assunto: XXVIII Jornadas de Actualização Cardiológica do Norte para Medicina Geral
e Familiar - 18 a 20 de Janeiro de 2017 - 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

Data: 6 de Outubro 2016

Assunto: XXVIII Jornadas de Cardiologia - Patrocínio Cientifico

Encarrega-me o Dr. Rui Cernadas, Vice-Presidente do Conselho Diretivo de informar 
que este Conselho Diretivo concede o Patrocínio Cientifíco para as “XXVIII Jornadas 
de Atualização Cardiológica do Norte para a Medicina Geral e Familiar”

Com os melhores cumprimentos,
Adelina Saraiva

Secretariado do Conselho Diretivo

PATROCÍNIO CIENTíFICO
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