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PATROCÍNIO CIENTÍFICO

16NOV
09:00H
Abertura Secretariado | Secretariat Opening

14:30H - 16:00H
SALA PLENÁRIA # MAIN ROOM
Na vanguarda da revascularização coronária / At the vanguard of coronary
revascularization
Nova evidência para novas fronteiras da intervenção percutânea / New evidence for new
frontiers of percutaneous intervention
Tratar ou não tratar - uma questão para a fisiologia? / To treat or not to treat - is that the
question for physiology?
Discussão / Discussion
Patrocínio / Sponsored by BIOTRONIK
O Futuro da intervenção coronária percutânea e as novas tecnologias / New technologies
and the future of percutaneous coronary intervention
Caso clínico e discussão / Clinical case and discussion

16:00H - 17:00H
Sessão de abertura | Opening Session

17:00H - 17:30H
Exposição Técnica e Posters / Technical Exhibition and Posters

16NOV
17:30H - 18:30H
Válvulas aórticas percutâneas - o que esperar no futuro próximo? /
Transcatheter aortic valve implantation - what to expect in the near future?
Compreender os novos estudos - a TAVI a caminhar para ser o gold standard? /
Understanting the new evidence - is TAVI on the road to becoming the new gold standard?
A implantação de uma VAP na atualidade - the good, the bad and the ugly / TAVI procedure in
nowadays - the good, the bad and the ugly
Valve for Life - uma iniciativa para todos os portugueses / Valve for Life - an iniciative for all
Portuguese
Discussão / Discussion

18:30H - 19:30H
Válvulas aórticas percutâneas - controvérsias atuais / Transcatheter aortic
valve implantation- current controversies
Implantação de VAP em centros não cirúrgicos - porque não? / TAVI in non-surgical
centers - why not?
Selecção dos doentes - fragilidade e futilidade, onde estão os limites? / Patient selection fragility and futility, where are the limits?
O papel do cirurgião no futuro do tratamento da doença valvular / The surgeon’s role in the
future of valvular heart disease treatment

CENTRO DE CONFERÊNCIAS DE TRÓIA

Discussão / Discussion			

17NOV
09:00H - 10:30H
SALA PLENÁRIA # MAIN ROOM
Desafios Sócio-Profissionais da Cardiologia de Intervenção /
Socio-Professional Challenges of Interventional Cardiology
Riscos profissionais no Laboratório de Hemodinâmica / Professional risks in
Hemodynamics Laboratory
			
Profissões de desgaste rápido e burnout - o que diz a lei? / Demanding occupations and
burnout - what does the law says?
A Cardiologia de Intervenção e o sucesso do tratamento do EAM em Portugal: reconhecimento e valorização / Intervention Cardiology and the successful treatment of AMI in
Portugal: recognition and appreciation
Novos procedimentos e tecnologias: legitimação, codificação e compensação /
New procedures and technologies: legitimacy, codification and compensation
		
Discussão / Discussion

10:30H - 11:00H
Exposição Técnica e Posters / Technical Exhibition and Posters

11:00H - 12:00H
SALA PLENÁRIA # MAIN ROOM
Doença coronária - abordagem multidisciplinar / Coronary
disease - multidisciplinary approach
Heart Team na vida real: quando e como? / Heart Team in real life: when and how?
		
Dilemas atuais na definição da melhor estratégia de revascularização / Current dilemmas in
defining the best revascularization strategy
O futuro da revascularização coronária: uma visão para a próxima década / The future of
coronary revascularizationn: a vision for the next decade
Discussão / Discussion

SALA 1 # ROOM 1
Grupo de trabalho de Técnicos e Enfermeiros
Novos procedimentos e gestão do risco do doente / New procedures and
patient risk management
Intervenção estrutural para além da TAVI / Structural intervention beyond TAVI
Tratamento da válvula tricúspide: experiência inicial / Treatment of the tricuspid valve:
initial experience

17NOV
Acolher e proteger o doente - a gestão do risco no laboratório de hemodinâmica /
Patient reception and protecting - risk management in the hemodynamic laboratory
Discussão / Discussion

12:00H - 13:00H
SALA PLENÁRIA # MAIN ROOM
Cerimónia “40 anos de Angioplastia e 25 anos de Intervenção Radial” /
Ceremony “40 years of Angioplasty and 25 years of Radial Intervention”
Memórias de um pioneiro I / Memories of a pioneer I
Memórias de um pioneiro II / Memories of a pioneer II
Memórias de um pioneiro português / Memories of a portuguese pioneer
Discussão / Discussion		

13:00H - 14:30H

CENTRO DE CONFERÊNCIAS DE TRÓIA

Almoço / Lunch

17NOV
14:30H - 16:00H
SALA PLENÁRIA # MAIN ROOM
Doença coronária - fisiologia e imagem / Coronary disease - physiology
and imaging

SALA 1 # ROOM 1
Razão e emoção na relação coração - cérebro / Reason and emotion in the
heart - brain relationship

Avaliação não invasiva da anatomia e fisiologia coronária - o que pode mudar na prática
clínica? / Non-invasive assessment of anatomy and coronary physiology - what may change in
clinical practice?

O Tratamento do AVC para todo os portugueses / The Treatment of stroke for all
Portuguese
				
A Cardiologia tem um papel / Cardiology has a role
				
A Neuroradiologia é suficiente / Neuroradiology is sufficient
				
Discussão / Discussion
O AVC no jovem com foramen ovale patente / The stroke in the young patient with
patent foramen ovale

O papel do FFR e iFR - indicações claras e áreas cinzentas / The role of the FFR and iFR clear indications and gray areas
			
Patrocínio / Sponsored by Abbott 		
Optimização da intervenção percutânea - quando e como utilizar a imagem intracoronária
/ Optimization of percutaneous intervention - when and how to use the intracoronary image
O que se passa no mundo real - uma visão baseada na clínica / What is happening in the
real world - a clinic-based perspective
Discussão / Discussion

Desafiar conceitos com um caso clínico / Challenging concepts with a clinical case
Como avaliar os novos estudos? / How to evaluate the new studies?
		
Selecção de doentes e rede de referenciação - uma estratégia para Portugal / Patient
selection and referral network - a strategy for Portugal
				
Discussão / Discussion

16:00H - 17:00H
SALA PLENÁRIA # MAIN ROOM
Terapêutica antitrombótica na era dos novos fármacos e novos stents /
Antithrombotic therapy in the era of new drugs and new stents
Hemorragia no contexto de ICP: um vilão a ter atenção? / Hemorrhage in the context of PCI:
a villain to keep in mind?
		
Abordagem técnica e escolha do stent a pensar na hemorragia / Technical approach and
choice of stent when bleeding comes to mind

SALA 1 # ROOM 1
Intervenção valvular transcateter - que existe e o que está na pipeline… /
Transcatheter valvular intervention - what exists and what is in the
pipeline...
Válvula Aórtica / Aortic valve
Válvula Mitral / Mitral valve
		

17NOV
Patrocínio / Sponsored by Boehringer Ingelheim
Estratégias antitrombóticas - foco na anticoagulação / Antithrombotic strategies - focus on
anticoagulation
			
Recomendações internacionais: temos evidência suficiente? / International
recommendations: do we have enough evidence?
		
Novos estudos, mudanças na prática clínica? / New studies, changes in clinical practice?

Válvula Tricúspide / Tricuspid valve
Discussão / Discussion

Discussão / Discussion

17:00H - 17:30H
Exposição Técnica e Posters / Technical Exhibition and Posters

17:30H - 18:30H

SALA PLENÁRIA # MAIN ROOM
Encontro Luso-brasileiro - intervenção coronária complexa / Luso-Brazilian
special session - complex coronary intervention

SALA 1 # ROOM 1
Os limites da intervenção percutânea em Cardiopatias Congénitas / The limits
of percutaneous intervention in congenital heart disease

Vereda Tropical - o tronco comum é apenas mais uma bifurcação? / Vereda Tropical - is the
left main just another bifurcation?

Indicações e técnicas de encerramento de fístulas coronárias - baseado num caso clínico /
Indications and techniques for closing coronary fistulas - based on a clinical case

Pedra sobe Pedra - como entregar um stent numa lesão calcificada / Pedra sobe Pedra how to deliver a stent in a calcified lesion?
		
Sucesso de um programa de oclusões crónicas - o segredo está na técnica ou na tecnologia? / The success of a chronic occlusion program - is the secret in technique or technology?

Comentário e discussão / Comment and discussion
		
Desafios do encerramento percutâneo do canal arterial persistente - baseado num caso
clínico / Challenges of percutaneous closure of the persistent ductus arteriosus - based on a
clinical case

Caso clínico e discussão / Clinical case and discussion

Comentário e discussão / Comment and discussion

Patrocínio / Sponsored by Boston Scientific
		
Master the Complex: o que é uma ICP complexa nos nossos dias?/ Master the Complex:
What is a complex PCI today?

Intervenção na Coartação da Aorta crítica - baseado num caso clínico / Intervention in
severe Aorta Coarctation - based on a clinical case

Caso clínico e discussão / Clinical case and discussion

Comentário e discussão / Comment and discussion

CENTRO DE CONFERÊNCIAS DE TRÓIA

17:30H - 19:30H

17NOV
18:30H - 19:30H
SALA 1 # ROOM 1
A contribuição da intervenção percutânea para os doentes com Cardiopatia
Congénita / The contribution of percutaneous intervention to patients with
Congenital Heart Disease
Duas décadas a encerrar comunicações interauriculares - o que aprendemos? / Two
decades closing inter-atrial communications - what have we learned?
		
Estratégias híbridas para a abordagem da cardiopatia congénita / Hybrid strategies for
approaching congenital heart disease
Cateterismo de diagnóstico e de intervenção na hipertensão pulmonar / Diagnostic and
interventional catheterization in pulmonary hypertension
Discussão / Discussion		

18NOV
09:00H - 10:30H
SALA PLENÁRIA # MAIN ROOM
APIC Assembleia Geral / APIC - General Assembly

SALA 1 # ROOM 1
Grupo de trabalho de Técnicos e Enfermeiros
Complicações, emergência e novos procedimentos vasculares /
Complications, emergency and new vascular procedures
Complicações na intervenção coronária percutânea / Complications in percutaneous
coronary intervention
Implantação do dispositivo REDUCER – experiência inicial / The REDUCER device - initial
experience
Abordagem invasiva da embolia pulmonar / Invasive approach to pulmonary embolism
Urgência vs Emergência no laboratório de hemodinâmica / Urgency vs Emergency in the
hemodynamic laboratory
Discussão / Discussion

10:30H - 11:00H
Exposição Técnica e Posters / Technical Exhibition and Posters

SALA PLENÁRIA # MAIN ROOM
Enfarte Agudo do Miocárdio - optimização da estratégia terapêutica / Acute
Myocardial Infarction - optimization of therapeutic strategy
Angioplastia primária e doença multivaso: existe uma abordagem consensual? / Primary
angioplasty and multivessel disease: is there a consensual approach?

SALA 1 # ROOM 1
Encerramento percutâneo do apêndice auricular esquerdo - conquistas e
dificuldades / Percutaneous closure of the left atrial
appendage - achievements and difficulties
A evidência atual sob o olhar de um Cardiologista Clínico / Current evidence under the eyes
of a Clinical Cardiologist
				

CENTRO DE CONFERÊNCIAS DE TRÓIA

11:00H - 12:00H

18NOV
Patrocínio / Sponsored by Astrazeneca
Decidir sobre a duração da dupla antiagregação: 12 meses ou mais? / Tailoring Duration of
DAPT : 12 months or more?
			
O doente que beneficia na perspectiva de um clínico / The patient that benefit from a clinician prespective
O coração que beneficia na prespectiva de um Cardiologista de intervenção / The heart
that benefit from an interventional cardiologist prespective

Compreender o procedimento - demonstração com casos clínicos / Understanding the
procedure - demonstration with clinical cases
Selecção de doentes e rede de referenciação - obstáculos a ultrapassar / Patient selection
and referral network - difficulties to overcome
Discussão / Discussion					

Discussão / Discussion

12:00H - 13:00H
SALA PLENÁRIA # MAIN ROOM
Enfarte Agudo do Miocárdio - um desafio para todos / Acute Myocardial
Infarction - A Challenge for all
Stent Save a Life - uma janela para a comunidade / Stent Save a Life - a window to the community

SALA 1 # ROOM 1
Novos horizontes na Cardiologia de Intervenção / New horizons in
Interventional Cardiology
Intervenção na insuficiência cardíaca crónica / Intervention in chronic heart failure
Embolia Pulmonar - a artéria esquecida / Pulmonary embolism - the forgotten artery

Norma de Orientação da Via Verde Coronária - o que há de novo? / “Via Verde Coronária”
guideline- what’s new?

Tratamento da angina para além da revascularização / Treatment of angina beyond
revascularization

Abordagem pré-hospitalar - uma estratégia transversal para o período mais crítico do EAM
/ Prehospital approach - a transversal strategy for the most critical period of AMI

Discussão / Discussion

Discussão / Discussion

13:00H - 14:30H

Almoço / Lunch

18NOV
14:30H - 16:00H
SALA PLENÁRIA # MAIN ROOM
Revista de imprensa - o melhor do último ano / Press review - the best of
last year

SALA 1 # ROOM 1
Revista de imprensa - o melhor do último ano / Press review - the best of
last year

No diagnóstico da doença coronária / In the diagnosis of coronary disease

Intervenção valvular / Valvular intervention

No tratamento da doença coronária / In the treatment of coronary disease
			
Patrocínio / Sponsored by Bayer 		
Além do óbvio: um anticoagulante como a pedra angular da intervenção / Beyond the
obvious: an anticoagulant as the cornerstone of the intervention
		
Discussão / Discussion

Intervenção não valvular / Non-valvular intervention
Patrocínio / Sponsored by Abbott
		
Insuficiência mitral - um alvo estratégico no tratamento da insuficiência cardíaca / Mitral
regurgitation - a strategic target in the treatment of heart failure
MitraClip para além da mitral e a mitral para além do Mitraclip… / MitraClip beyond the
mitral valve and the mitral valve beyond the Mitraclip ...
Discussão / Discussion

16:00H - 17:30H
SALA PLENÁRIA # MAIN ROOM
Prémio Jovem Cardiologista de Intervenção I - Doença coronária / Young
Cardiologist Intervention Award I - Coronary disease
Cenários de pesadelo e salvações heróicas / Nightmares and heroic salvation scenarios		

Discussão / Discussion

CENTRO DE CONFERÊNCIAS DE TRÓIA

Retalhos da vida de um Médico / Pieces of a Physician’s Life

18NOV
17:30H - 19:00H
Prémio Jovem Cardiologista de Intervenção II - Cardiopatia Estrutural /
Young Cardiologist Intervention Award II- Structural heart disease
Cenários de pesadelo e salvações heróicas / Nightmares and heroic salvation scenarios		
Retalhos da vida de um Médico / Pieces of a Physician’s Life
			
Discussão / Discussion			

19:00H - 19:30H
Sessão de encerramento

		

