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Presidente: 
Mário Trincão

Vice-Presidente: 
M. Machado Macedo

Comissão Executiva: 
Carlos Ribeiro
José Alberto Rato

Tesoureiro:
João Araújo

Adjuntos:
Álvaro Bordalo
A. Lacerda Forjaz
Arnaldo Fernandes
Lena S. Neves
Margarida Melo
Rui de Lima

N.º de inscritos: 335

Lisboa, 5 a 8 de Dezembro de 1974

Comissão Organizadora

Congressos 11

Apresentamos a todos os Colegas Congressistas a nossa saudação amiga, com votos sinceros de
que, por mérito vosso, este I Congresso Português de Cardiologia seja a expressão daquilo que todos
nós procuramos.

A Comissão Organizadora

Saudação aos Congressistas
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II CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Alvor, 3 a 5 de Junho de 1977

Comissão Organizadora

Congressos 13

Presidente: 
Carlos S. Ribeiro

Vice-Presidente:
J. Mascarenhas Pacheco

Secretário:
L. Serra Pinto

Tesoureiro:
J. M. Lopes Inês

Comissão local:
A. Pires Cabral
J. Menéres Pimentel
José Castel-Branco
L. Lopes Teixeira

Adjuntos:
Amílcar Araújo
Armando Longo
Basílio G. Pinto
Jorge Araújo
L. Gonçalves Silva
Manuel Carrageta
Manuel L. Serrano
Miguel de Sousa

N.º de inscritos: Cerca de 500

A todos os Colegas Congressistas desejamos uma agradável e proveitosa estadia no Algarve e fa-
zemos votos para que, por mérito vosso, a Cardiologia Portuguesa saia mais engrandecida e presti-
giada deste II Congresso.

A Comissão Organizadora

Saudação aos Congressistas
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Presidente: 
M. Cerqueira-Gomes

Secretário-Geral:
Francisco Rocha Gonçalves

Tesoureiro:
Álvaro Castel Branco

Secretários-Adjuntos
Artur Ribeiro
Duarte Bravo de Faria
Pedro Rigaud de Abreu
Francisco Ferraz de Sepúlveda

N.º de inscritos: 511

III CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Póvoa do Varzim, 23 a 26 de Maio de 1979

Comissão Organizadora

Congressos 15

A todos os Congressistas desejamos uma agradável e proveitosa estadia no Norte e fazemos votos
para que, por mérito vosso, a Cardiologia Portuguesa saia mais engrandecida e prestigiada deste
Terceiro Congresso.

A Comissão Organizadora

Saudação aos Congressistas
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Presidente: 
M. Ramos Lopes

Secretariado:
A. J. Chorão de Aguiar
G. Ubach Ferrão
Luís A. Providência

Tesoureiro:
Rui Vinagre

Adjuntos: 
A. A. Monteiro
A. J. Almada Cardoso
A. Sá e Melo

Armando Gonsalves
F. Paula Fong
H. Guimarães
J. Frias Fernandes
Mário Freitas

N.º de inscritos: Cerca de 600

IV CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Faculdade de Medicina de Coimbra, 27 a 30 de Abril de 1980

Comissão Organizadora

Congressos 17

Senhores Congressista
Sejam bem vindos à Região Centro.
E. que aqui na Acrópole conimbricense, à sombra tutelar da velha «Alma Mater», se viva e escreva

mais uma bela página duma· cardiologia sem fronteiras.
Fazemos votos para que este IV Congresso Português· de Cardiologia, pela categoria dos seus

convidados e empenhamento de todos os participantes, resulte em pleno e se traduza para todos numa
estadia particularmente agradável.

Para isso trabalhamos o melhor que pudemos.

Saudação aos Congressistas
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Presidente: 
A. Sales Luís

A. Lema Santos
Amílcar Araújo
Ana Maria Aleixo

B. Bruto da Costa
Jacinto Gonçalves
J. Queirós e Melo
J. Castel-Branco Mota
Miguel de Sousa
Pedro Abecasis

P. Abreu Loureiro
Ricardo Gracias
Roando Álvares
Sashicanta Kaku

N.º de inscritos: 680

V CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Reitoria da Universidade Clássica de Lisboa, 08 a 11 de Outubro de 1981

Comissão Organizadora

Congressos 19

Cursos satélites (dias 05 a 07/10/1981):
*Curso de Introdução à Cardiologia
*Curso básico de enfermagem cardiológica
*Curso de actualização em radiologia cardíaca
*Curso especializado sobre provas de esforço
*Curso sobre variações hemodinâmicas agudas
*Curso de embriologia e morfologia cardíacas

Caros Congressistas,
O 5.° Congresso Português de Cardiologia vai decorrer a partir deste momento, e certamente de modo·

a não desmerecer a tradição já criada pelos seus antecessores.
O que está preparado conta com o tradicional entusiasmo dos cardiologistas para garantir o cumpri-

mento da missão que foi definida para este Congresso.
Este deve ser antes de mais um grande momento de encontro e de convivialidade dos cardiófilos. As

reuniões serão assim temperadas por actividades que facilitem o convívio e o encontro.
Será também o momento da avaliação. Como está, que caminhos singra e quer percorrer a Cardiologia

Portuguesa, as suas limitações e as suas grandezas. Para isso, as discussões em todas as intervenções e a
Exposição sobre o levantamento da Cardiologia Portuguesa, iniciativa que supomos inédita no· género e
em que depositamos grandes esperanças de eficácia.

Poderemos tomar consciência do caminho já andado. As 167 comunicações livres propostas. das quais
86 irão ser lidas e muitas outras documentadas em posters, darão ideia da alta qualidade já atingida e do
empenhamento com que se trabalha na nossa Cardiologia.

Para perspectivar a Cardiologia do Mundo de hoje, de modo a não perder o norte, vamos ter connosco
figuras prestigiadas da Ciência Internacional, com quem iremos aprender e comparar experiências, con-
viver, e programar o futuro.

A evolução da tecnologia estará patente na Exposição Técnica. possibilitando o contacto com as últimas
expressões do progresso. 

E como a aparelhagem nada significa sem os clínicos e os técnicos, os Cursos Satélites estão a simbolizar
a preocupação em correctamente preparar a Cardiologia Portuguesa do amanhã próximo e remoto.

Mas o homem não é só a Ciência e a Técnica. É também a Cultura e a vivência das Artes e a tentativa
de compreensão das limitantes psicosociológicas do Mundo de amanhã.

O Congresso não poderia contê-las em pleno, mas obriga-se a lembrá-las em vivência intensa embora
curta. Foi o que se pretendeu com o Sarau Cultural com música de ontem e de hoje executada por mestres
de hoje e com a Exposição de obras de Artistas Portugueses do mundo actual, com trabalhos executados
expressamente para o Congresso.

A simbolizar a tentativa de captação da forma dos anos 2000 fica-nos a imagem de como as crianças
vêem o coração. Encontro de beleza com a simplicidade.

Em nota final, procurámos manter uma imagem eficiente e homogénea da comunicação. Por isso, o
design de comunicação visual do Congresso foi dirigido por um Mestre.

Vamos pois viver o 5.° Congresso. Que ela atice em todos o entusiasmo e as inquietações.
E que promova ainda mais a compreensão e a amizade entre os Cardiologistas.

A Comissão Organizadora

Saudação aos Congressistas
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Presidente: 
Luís Serra Pinto

Secretário-geral
M. Oliveira Carrageta

Tesoureiro
Basílio Gomes Pinto 

Eugénia C. Telles
Amílcar Araújo e Silva
Arnaldo E. Fernandes

A. Cecílio Gouveia
J. Martins Correia
R. Seabra Gomes
Sérgio M. Félix

N.º de inscritos: 507

VI CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Tróia, Setúbal, 13 a 16 de Março de 1983

Comissão Organizadora

?????????????????????????????????

Saudação aos Congressistas

Congressos 21

Cursos satélites (dias 12 e 13/03/1983):
*Curso de Ecofonomecanocardiografia
*Curso de Electrocardiografia dinâmica
*Provas de Esforço e Reabilitação Cardíaca
*Disritmias no enfarte do miocárdio
*Enfermagem cardiológica
*Hemodinâmica nas cardiopatias Congénitas
*Diagnóstico e tratamento das perturbações da condução e do ritmo cardíaco

Caros Congressistas e Amigos,
A realização de um novo Congresso, cerca de ano e meio após o último, cujo clamoroso êxito ainda se não

extinguiu, justifica-se pela esperançosa vitalidade de que a CARDIOLOGIA PORTUGUESA dá mostras, pelos
progressos técnicos e científicos que por todo o mundo se têm verificado e, sobretudo, pela oportunidade de
proporcionar a todos quantos se interessam pela CARDIOLOGIA um grande ponto de encontro, de reflexão
e de convívio. Médicos, cientistas, investigadores, paramédicos, enfermeiros, farmacologistas, representantes
de laboratórios de produtos farmacêuticos e formas de equipamento cardiológico, do mais comezinho ao mais
sofisticado, aqui estarão durante quatro dias, como que em família, para mostrar e tomar conhecimento das
mais recentes aquisições científicas, trocar experiências sobre como se executam e, sobretudo, rasgar mais
amplos horizontes sobre o que se poderá fazer neste aliciante campo da ciência.

Para além das habituais Conferências Plenárias. Mesas Redondas e Comunicações Cientificas, temos desta
vez um programa de reciclagem, sob a designação de «Curriculum Fundamental» com a participação de
eminentes especialistas nacionais e estrangeiros e que pretende permitir aos congressistas um acesso fácil à
«Última Palavra» nos respectivos temas.

Temos também pela primeira vez, uma COMPETIÇÃO DE JOVENS INVESTIGADORES, cujos prémios
são de molde a estimular o interesse pela investigação entre os médicos recém-formados. É uma experiência
que poderá vir a dar os seus frutos no futuro, se a Sociedade Portu  guesa de Cardiologia dispuser de meios
para a desenvolver.

Como em Congressos anteriores, contamos com a honrosa presença de prestigiadas figuras da Ciência
Internacional, que muito nos vão enriquecer com a sua experiência e o seu conselho, tanto nos encontros
com convidados como na conversa informal que no espaço confinado de Tróia, estará mais facilmente ao
nosso alcance.

Também os grupos de Estudo e a Associação Portuguesa de Pacing Cardíaco estarão presentes, organi-
zando cursos satélites que tão excelentes provas deram em Congressos anteriores.

Finalmente, não podemos esquecer os Simpósios Satélites onde serão debatidos com isenção, métodos e
resultados de trabalho de investigação relacionados com novos fármacos.

É um programa denso, apenas para quatro dias. Mas os Cardiologistas Portugueses estão habituados a
trabalhar arduamente; para amenizar, teremos competições desportivas, exercício ao ar livre e um pouco
de arte e espectáculo. Para os que vos acompanham, a possibilidade de visitarem uma bela região, a Região
dos Três Castelos, rica de história e belezas naturais, e ainda essa cidade museu, que se chama Évora.

Fazemos votos que todos encontrem neste VI Congresso Português de Cardiologia a concretização dos
motivos que os trouxeram até cá e que entre todos se fortaleça, ainda mais, a compreensão e a amizade.

A Comissão Organizadora

Saudação aos Congressistas
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Presidente: 
A. Falcão de Freitas

Vice-Presidentes:
Rodrigues Gomes
Carlos Ramalhão

Secretário-Geral:
Emídio Fernandes (Farrica)

Tesoureiro:
Lima Torres
Agostinho Monteiro
Espiga de Macedo
Francisco Sepúlveda
Luís Maciel
Ovídio Costa

N.º de inscritos: 430

VII CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Faculdade de Medicina do Porto, 15 a 18 de Abril de 1984

Comissão Organizadora

Congressos 23

Cursos satélites (dias 14 e 15 de Abril de 1984)
*Curso Satélite de Actualização em Fármacos Anti-arrítmicos
*Curso Satélite de Grupo de Estudos de Electrocardiologia
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Presidente de Honra:
M. M. Ramos Lopes

Presidente: 
A. J. Chorão de Aguiar

Vice-Presidentes:
Luís A. Providência
A. Meliço-Silvestre

Secretariado:
Henrique Guimarães
António A. Monteiro
A. Moreira da Silva
Afonso C. Branco
António Raposo
L. E. Castro Fernandes
João Morais

Tesouraria:
F. M. Ferrer Correia
Secundino Freitas

N.º de inscritos: 715

VIII CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Grande Casino Peninsular, Figueira da Foz, 30/31 de Março a 3 de Abril de 1985

Comissão Organizadora

Congressos 25

Cursos satélites (dias 30 e 31 de Março de 1985)
* Curso satélite de Actualização em Ecocardiografia (30 de Março)
* Curso satélite de Informática em Cardiologia (30 de Março)
* Curso satélite de Pacing Cardíaco e Electrofisiologia Clínica (30 de Março)
* Curso satélite de Coronariografia (30 de Março)
* Curso satélite de Actualização em Electrocardiografia de esforço (31 de Março)
* Curso satélite de Hipertensão Arterial e Rim (31 de Março)
* Curso satélite de Diagnóstico e Terapêutica das Hiperlipidémias em Portugal (31 de Março)
* Curso satélite de Estado actual do Uso Terapêutico dos Vasodilatadores nos Territórios Cerebral,

Coronário e Periférico (31 de Março)

Estimados Colegas
Ao iniciar-se o 8.° Congresso Português de Cardiologia é nosso desejo formular um Voto sincero

de Boas Vindas à Figueira da Foz, Cidade hospitaleira que nos· acolhe durante estes dias. 
Desejamos que este Congresso possa constituir o grande encontro do Cardiologistas Portugueses

e que possa situar-se ao nível dos que nos precederam e a que todos já nos habituamos.
As Sessões Científicas, as Comunicações Livres, os Trabalhos candidatos aos vários Prémios e os

Simposia são a expressão objectiva da vitalidade da Cardiologia portuguesa complementada pela
experiência de eminentes figuras da Cardiologia Mundial que, certamente, nos ajudarão e estimularão
a percorrer os caminhos do futuro. 

Os Cursos Satélites, versando vários temas dos mais importantes da actualidade, contribuirão
para o aprofundamento indispensável para todos e principalmente para os mais jovens que se pre-
param para o exercício das responsabilidades a que serão chamados.

Na Exposição técnica haverá oportunidade de tomar contacto com as novas aquisições nas áreas
da Tecnologia e da Terapêutica sempre necessário para quem procura manter-se numa linha de cons-
tante progresso.

Finalmente, o nosso Programa Social pretende proporcionar a todos alguns momentos de salutar
convívio informal, com a satisfação do reencontro desejado e o contacto sempre útil com diferentes
experiências e anseios.

Vamos, pois, participar no nosso 8.° Congresso de Cardiologia que não estará isento de imperfei-
ções mas que, ao menos, possa reavivar o nosso espírito de saudável insatisfação e contribua para es-
treitar, cada vez maís, os laços de amizade que felizmente já nos unem. 

A Comissão Organizadora

Saudação aos Congressistas
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Presidente: 
J. Nogueira da Costa

Secretário-Geral:
Eduardo Mota

Secretários-Adjuntos:
J. Braz Nogueira
João A. Saavedra

Tesoureiro:
Rasiklal Ranchhod

Vogais:
A. Mata Antunes
A. Trigo Pereira
A. Vital Morgado
J. A. Correia da Cunha
J. D. Alves da Silva
J. Silva Nunes
J. T. Soares da Costa
Mário G. Lopes
Rui de Lima

N.º de inscritos: Cerca de 800

IX CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Auditório do Centro Pastoral Paulo VI, Fátima, 05 a 08 de Abril de 1987

Comissão Organizadora

Boas vindas ao 9.° Congresso Português de Cardiologia.
Esperamos que os diferentes tipos de actividade que organizamos, desde comunicações livres a

mesas-redondas, conferências, casos clínicos, cursos pós-graduados e simposia, per mitam um con-
vívio científico estimulante. Julgamos que a larga participação conseguida, que inclui diversos grupos
profissionais, possa contribuir para o sucesso do encontro periódico mais importante, e já tradicional
da Cardiologia Portuguesa.

O Presidente do Congresso

Saudação aos Congressistas

Congressos 27
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Presidente de Honra
M. Cerqueira Gomes

Presidente: 
F. Rocha Gonçalves

Secretário-Geral:
Luís Martins

Secretários-Adjuntos:
D. Bravo de Faria
G. Passos Coelho
J. M. Mota Garcia
O. Costa
R. Fernandes

Tesoureiro
A. Castelo Branco

N.º de inscritos: 2390

X CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Hotel Praia Golfe e Casino de Espinho, 19 a 23 de Março de 1988

Comissão Organizadora

A Comissão Organizadora do X Congresso Português de Cardiologia dá-lhe as Boas-Vindas e de-
seja-lhe uma óptima estadia na cidade de Espinho.

Esperamos que as actividades quer científicas quer sociais sejam totalmente do seu agrado per-
mitindo uma agradável e frutuosa participação a todos inscritos.

Pensamos que com a diversificação das actividades apresentadas vamos ao encontro dos desejos
dos nossos participantes contribuindo desta forma para o sucesso do encontro anual dos Cardiolo-
gistas Portugueses.

Saudação aos Congressistas

Congressos 29

Cursos satélites (dia 19/03/1988):
* Terapêutica do Enfarte do Miocárdio: Avanços e Controvérsias
* Isquemia Miocárdica Silenciosa
* Hipertensão Arterial para Clínicos Gerais
* Tratamento das Hiperlipidemias
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Presidente de Honra
M. Machado Macedo

Presidente
Martim Diniz

Vice-Presidentes
L. Pereira de Almeida
Manuel Carrageta
Carlos Ramalhão
Mário Freitas

Secretários-Adjuntos
José Jorge Araújo
J. António Silva
M. Agnelo Sousa
Jorge Quininha
Carlos Minnemann
Rogério Leitão

Tesoureiros
J. Sírgado de Sousa
M. Celeste Vagueiro

Acessores
A. Anacleto Caires
A. M. Freitas
Eva Rosa Pereira

N.º de inscritos: Cerca de 1500

XI CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Madeira, 26 a 29 de Abril de 1989

Comissão Organizadora

Funchal, 26 de Abril de 1989

Prezado Colega
Benvindo ao XI Congresso Português de Cardiologia que, pela primeira vez, se realiza fora do

Continente.
Procurámos, que para além de um Programa Científico cuidado, a que não falta uma vertente in-

ternacional qualificada, que diferentes actividades sociais lhe proporcionem uma estadia inesquecível
nesta Ilha, com 200 anos de turismo.

«European Cardiology in Madeira» finaliza o nosso Congresso conduzindo o interesse dos nossos
colegas da Europa a esta sua bela continuação atlântica.

Todas estas realizações só foram possíveis com o apoio das Autoridades Regionais e das Indústrias
Farmacêuticas e de Equipamento Médico, a quem exprimimos os nossos agradecimentos.

A sua participação no XI Congresso Português de Cardiologia é um privilégio nosso.

Benvindo ao Funchal

Saudação aos Congressistas

Congressos 31
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Presidente de Honra
Ubach Ferrão

Presidente 
Luís A. Providência

Vice-Presidentes
Manuel Antunes
Mário Freitas

Armando Gonsalves
António Monteiro

Tesoureiro
Ferrer Correia

Vogais
Carlos Andrade
Correia Branco

Victor Brandão
Castro Fernandes
Leitão Marques
Sá e Melo
Luís Rebelo
Fernanda Sanches

N.º de inscritos: 950

XII CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA
Hospitais da Universidade de Coimbra e Casino Peninsular da Figueira da Foz, 

21 a 24 de Abril de 1991

Comissão Organizadora

Congressos 33

Carta do Presidente

Bem-vindos a Coimbra e Figueira da Foz por ocasião do XII Congresso Português e VI Simposium
Luso-Brasileiro, de Cardiologia.

São objectivos dos Congressos Portugueses de Cardiologia, enunciados pela Direcção da S.P.C., o
intercâmbio de experiências que permitam a actualização dos conhecimentos no âmbito da Cardio-
logia e um encontro de convívio e amizade entre todos os cultores das Ciências Cardiológicas. Sabendo
de antemão que não há organizações perfeitas, a Comissão Organizadora, envidou todos os seus es-
forços para que os objectivos acima enunciados sejam alcançados. Para atingir o primeiro daqueles
objectivos vão realizar-se onze Conferências, nove Mesas Redondas, duas Controvérsias, um Pequeno
Almoço de Trabalho, e vão ser apresentadas e discutidas cento e trinta e seis Comunicações Livres e
cinquenta e seis Posters.

Para além de elementos dos principais Centros Cardiológicos Portugueses, intervirão Cardiolo-
gistas e Cirurgiões Cardíacos Estrangeiros, referindo-se em especial os colegas que integram a Dele-
gação Brasileira ao VI Simposium Luso Brasileiro de Cardiologia.

Também neste Congresso haverá um contributo mais significativo da Cirurgia Cardíaca, método
terapêutico de utilização crescente no nosso País.

Como resultado de um esforço de divulgação no Estrangeiro, pela primeira vez efectuado no âm-
bito dos nossos Congressos Nacionais, teremos várias Comunicações e Posters apresentados por Car-
diologistas de outras nacionalidades, que também aqui saudamos de forma particular, e que
certamente aumentarão o prestígio deste Congresso.

A selecção de Comunicações foi feita a partir da classificação atribuída por três peritos para cada
tema, sendo um elemento da Comissão de Ensino e Investigação Científica da Sociedade Portuguesa
de Cardiologia, um da Comissão Organizadora do Congresso e um independente a estas duas enti-
dades. As Comunicações Livres serão apresentadas em apenas quatro salas, de forma a obviar a uma
multiplicação excessiva das sessões.

As características das cidades em que se realizará o Congresso, o cuidado programa para acom-
panhantes e as refeições em comum de todos os congressistas, proporcionarão certamente momentos
de agradável convívio que permitirão o estreitamento de laços que unem a Comunidade Cardiológica
Portuguesa e Internacional.

Para todos, pois, os nossos melhores votos de boa estadia e excelente trabalho.

Saudação aos Congressistas
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Presidente de Honra
J. Alberto Rato

Presidente 
Mário G. Lopes

Secretário-Geral
Armando Pereirinha

Tesoureiro
Rasiklal Ranchhod

Vogais
A.Vital Morgado
Carlos Perdigão
Fátima Ceia
João Cravino
João Saavedra
Joaquim Oliveira
José P. Carmona
Manuel Carrageta
Roberto Palma dos Reis
Rui Ferreira
Victor Gil

Secretários-Adjuntos
Eugénia Dias
Manuela Fiúza
Paulo G. Pedro

N.º de inscritos: Cerca de 1000

XIII CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Pavilhão de Congressos da FIL, 23 a 27 de Maio de 1992

Comissão Organizadora

Saudação da Comissão Organizadora

Estimados Colegas,
O nosso Congresso anual é a maior realização da Cardiologia Portuguesa e o nosso ponto de encontro

obrigatório.
Ao escolhermos este ano a FIL para a sua realização, pretendemos dar-lhe as melhores condições de fun-

cionalidade e proporcionar um espaço adequado às suas múltiplas vertentes.
Na verdade, nele irão decorrer quatro Cursos organizados por Grupos de Estudo da Sociedade Portuguesa

de Cardiologia, Simposia Satélites organizados pela Indústria, 16 Mesas Redondas, 2 Mesas de Controvérsias e
2 Conferências. Serão ainda apresentadas e discutidas 376 comunicações das quais 150 sob a forma de Poster.

Tentámos organizar um programa científico atractivo, em que, a par dos grandes temas de cardiologia
clínica, serão também abordadas as mais recentes técnicas e as questões polémicas da cardiologia actual.

O elevado número de trabalhos enviados para a eventual apresentação no Congresso, que atingiu quase
as quatro centenas, atesta a vitalidade e o bom momento científico que vive a Cardiologia Portuguesa. As ex-
celentes condições que a FIL nos proporciona possibilitou a apresentação de 226 comunicações sob a forma
oral e 150 sob a forma de Poster. A selecção das comunicações esteve a cargo das Comissões Científica, Co-
missão de Educação e Investigação Científica da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e Comissão Organiza-
dora do Congresso, tendo cada comunicação sido avaliada por cinco peritos. A apresentação sob a forma de
Poster foi valorizada proporcionando-se-lhe um espaço para apresentação e discussão em grupo.

Aos Grupos de Estudo proporcionámos uma logística condigna para a realização dos seus Cursos Mono-
temáticos, sendo esta uma aposta forte desta Comissão Organizadora que julgamos irá ter continuidade em
próximos Congressos.

Preparámos um Programa Social que pensamos interessante e que seguramente irá agradar a todos os
colegas e acompanhantes. Deste programa gostaríamos de ressaltar a exposição “Doze Olhares sobre Lisboa”.

Uma palavra de agradecimento é devida à Indústria Farmacêutica, sem o apoio da qual esta realização
não teria sido possível.

Desejamos a todos os colegas uma boa estadia em Lisboa e votos de um profícuo trabalho para bem da
Cardiologia Portuguesa.

Prof. Mário G. Lopes
Presidente da Comissão Organizadora

Saudação aos Congressistas
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Cursos satélites (dia 23/05/1992):
* Terapêutica da Angina Instável - Avanços e Controvérsias
* Actualização em Cardiologia Nuclear
* Coagulação e Fibrinólise em cardiologia
* Cateterismo de intervenção
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XIV CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Exponor, 04 a 07 de Abril de 1993

Comissão Organizadora

Congressistas

Desejamos cordialmente as boas vindas aos colegas e acompanhantes, esperando que o nosso es-
forço tenha conseguido um programa que a todos agrade.

O Congresso deste ano aparece com um figurino um pouco alterado em relação ao que era tradi-

cional. Não se efectuarão Cursos Satélites, que, com algumas excepções, não tiveram audiência muito
significativa em anos anteriores. Também não haverá simpósios da indústria na véspera do Con-
gresso. Decidiu-se antes integrar as actividades científicas da indústria dentro do próprio congresso
(3ª e 4ª feira), assegurando programas de nível elevado, que estamos certos terão impacto positivo
junto dos colegas.

O programa científico foi elaborado a pensar nos temas avançados da cardiologia, procurando
juntar os centros portugueses com maior prestígio e de maior labor e trazendo alguns colegas estran-
geiros em áreas em que a experiência do nosso meio é menos significativa. Assim, organizámos Mesas
Redondas em que os avanços nas técnicas de diagnóstico por imagem, os novos recursos farmacoló-
gicos e as novas técnicas de intervenção são a tónica principal. Pareceu-nos também oportuno reflectir
sobre o que os nossos actos médicos custam ao doente e à comunidade, e ainda, aspecto não menos
importante, trazer à discussão alguns temas éticos e deontológicos do nosso exercício profissional.

Prestaremos uma breve homenagem póstuma ao Doutor Gonçalves Moreira, homem que cedo
nos deixou, mas cuja personalidade, saber e perfil moral motivou vários colegas para a escolha da
cardiologia como carreira profissional.

Finalmente, organizámos um programa social que, no seu contraste, pensamos poderá transmitir

a todos o caloroso abraço das gentes nortenhas.

A Comissão Organizadora

Saudação aos Congressistas
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Presidente de Honra
Álvaro Pimenta

Presidente 
Pedro van Zeller

Secretário-Geral
Maria Júlia Maciel

Tesoureiro
Bravo de Faria

Vogais
Agostinho Monteiro
António Cruz
Castro Ribeiro
Filipe Macedo
Gil Coelho
Isabel Barros
João Coutinho
João Sá
Lino Simões
Luís Martins

Manuel Campelo
Martins Campos
Rui Fernandes
Severo Torres
Silva Cardoso
Sílvia Álvares

N.º de inscritos: Cerca de 1200
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Presidente de Honra
Fernanda Sampayo

Presidente 
A. Mata Antunes

Secretário-Geral
José Roquette

Tesoureiro
A. Nunes Diogo

Vogais
Ana Aleixo
Ana Almeida
António Macedo
Daniel Ferreira
Dulce Brito
João Saavedra
José Maria Gonçalves
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Maria Ana Nunes
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Nuno Banazol
Rui M. Soares

N.º de inscritos: Cerca de 1000

XV CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Centro Cultural de Belém, 04 a 07 de Maio de 1994

Comissão Organizadora

Caros Congressistas

Mais uma vez o Nosso Congresso é o ponto de encontro da Cardiologia Portuguesa.
Muito além de simples rotina periódica, o Congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia é

demonstração de grande vitalidade
A Comissão Organizadora envidou os melhores esforços no sentido de dignificar o Congresso, se

possível ultrapassando o êxito dos anteriormente realizados.
O programa científico foi a preocupação primordial, e por isso se tentou abranger os grandes

temas da cardiologia actual, não esquecendo a introdução de novas tecnologias, bem como ainda as-
pectos organizativos ou éticos.

Para alguns assuntos entendeu-se por bem convidar alguns colegas estrangeiros, que, pelo seu
prestígio científico, vêm seguramente abrilhantar o Congresso.

É particularmente gratificante ter entre nós o Presidente e o Presidente-Eleito da Sociedade Eu-
ropeia de Cardiologia, bem como representantes de diversas Sociedades Europeias, em particular
aquelas às quais nos sentimos unidos por laços mais fortes, quer científicos quer culturais. Preten-
deu-se com esta orientação projectar para o exterior a Cardiologia Portuguesa.

Na programação científica houve especial preocupação em diversificar os participantes pelos di-
ferentes serviços de Cardiologia do País, pois sempre sentimos o Congresso como expressão da Car-
diologia Nacional no seu todo.

De igual modo, o programa social mereceu especial atenção, a fim de proporcionar um agradável
convívio, que se considera fundamental ocorra paralelamente com a actividade científica.

Benvindo ao Nosso Congresso.
As mais afectuosas saudações

A Comissão Organizadora

Saudação aos Congressistas
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Cursos satélites (dia 04/05/1994):
* Avanços no Tratamento do Enfarte Agudo do Miocárdio
* Fisiopatologia do Stress em Cardiologia
* Anatomia Patológica Cardíaca
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Presidente 
António A. M. Monteiro

Secretário-Geral
Luís S. Rebelo

Tesoureiro
Mariano Pego

Vogais
Carlos Andrade
Fátima Franco
Gina Alves
Graça Castro
João Maldonado
João Morais
João Pais

Leitão Marques
Lino Gonçalves
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N.º de inscritos: Cerca de 500

XVI CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Hospitais da Universidade de Coimbra, 19 a 22 de Abril de 1995

Comissão Organizadora

Saudação da Comissão Organizadora

Estimados Congressistas
Na expectativa de que o nosso esforço venha a permitir um intercambio de experiências e um con-

vívio entre todos os Congressistas e Acompanhantes, sejam bem  vindos a Coimbra.
Tivemos preocupação na elaboração de um Programa Científico em que os temas a desenvolver

fossem atraentes e de real interesse científico. Nele irão ter lugar 4 Cursos Satélites organizados por
outros tantos Grupos de Estudos da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, 4 Simpósios organizados
pela Indústria Farmacêutica, 16 Conferências a cargo de igual número de Convidados Estrangeiros
e Nacionais, 2 Controvérsias, 13 Mesas -Redondas, 1 Confronto de Experiências, 1 Momento de Refle-
xão, 1 Encontro com o Especialista e 1 Sessão de Casos Clínicos.

Serão ainda apresentadas e discutidas 130 comunicações orais e 104 posters, seleccionados a
partir dos 323 trabalhos enviados.

As elevadas pontuações atribuídas pelos peritos aos trabalhos seleccionados e a grande diversi-
dade de Autores, são razões suficientes para esperarmos que as 25 sessões de comunicações e as
5 sessões de apresentação e discussão de posters sejam animadas por um debate profícuo e de elevado
nível científico.

As características da nossa Cidade, bem como o Programa Social irão certamente proporcionar
momentos de agradável convivência e permitir estreitar laços de amizade.

A todos desejamos uma boa estadia e excelente trabalho.

A Comissão Organizadora

Saudação aos Congressistas
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Cursos satélites (dia 19/04/1995):
* Sobre Síndromas Isquémicas Agudas - Linhas de Decisão Diagnóstica e Terapêutica
* Ecocardiografia
* Iniciação à Epidemiologia Clínica
* Reabilitação Cardíaca
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Presidente de Honra
Carlos Ribeiro

Presidente 
J. M. Aniceto Silva

Vice-Presidente
Gago Leiria

Secretário-Geral
Victor Gil

Tesoureiro
Daniel Bonhorst

Coordenador 
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Vogais
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N.º de inscritos: 900

XVII CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Vilamoura, 21 a 24 de Abril de 1996

Comissão Organizadora

Prezados amigos

Há um ano que temos vindo a trabalhar intensamente para a concretizacão deste Congresso. Prin-
cipiámos por estudar a estrutura dos Congressos anteriores e colher opiniões das respectivas Comissões
Organizadoras. Mas como seria natural, também procurámos introduzir algo de novo.

Pela primeira vez haverá sessões extraordinárias de apresentação das Comunicações Orais e Posters
mais classificados e que serão objecto de discussão orientada por um painel de comentadores especial-
mente convidados para esse efeito. Nas Mesas Redondas e formatações afins, procurámos trazer à ri-
balta temas actuais, protagonizados para além de figuras bem conhecidas, por elementos novos,
nomeadamente dos Hospitais Distritais que estão a despontar com grande eficácia nas respectivas
áreas.

As conferências como forma de expor o estado da arte, serão, pela responsabilidade que representa
expor opiniões por vezes especulativas, apresentadas por figuras de grande experiência. Os grupos de
estudo, aproveitando a presença de figuras de grande relevo, vão ter a oportunidade de discutir de
modo informal (no «Venha almoçar com...») assuntos que complementam os temas de outras sessões.
A exposição técnica foi objecto de particular atenção no sentido de proporcionar uma visão bem docu-
mentada dos produtos com que lidamos na nossa prática clínica, alguns deles de Introdução muito re-
cente. Os Simposia da Indústria pelo elenco notável de oradores que os constitui, serão certamente de
grande valor formativo. Na parte cultural e social para além de dois momentos altos, a conferência
sobre o «Algarve árabe» e o concerto de piano, haverá um grande jantar de convívio no antigo Convento
de S. Francisco, em Faro. Estas e outras realizações, serão um veículo para o estreitamento dos laços
de amizade entre os sócios SPC. Aos acompanhantes será proporcionado um conjunto de diferentes pro-
gramas sociais e culturais enquanto decorrem as actividades científicas.

Criou-se uma base informatizada na sede da SPC que pode servir doravante todos os Congressos e
que estará ao dispor para demonstração na Sala do Congressista, aguardando sugestões para possíveis
melhoramentos.

Procuramos assim contribuir para a melhoria e profissionalização da orgânica dos Congressos.
Todavia não basta apenas a dedicação de meia dúzia de sócios que constituem todos os anos uma nova
Comissão Organizadora. É indispensável a opinião escrita dos participantes expondo as suas críticas e
sugestões.

Bem vindos pois ao nosso Congresso e obrigado pela vossa participação

A Comissão Organizadora

Saudação aos Congressistas

Congressos 43
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Presidente 
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Coordenadora 
do Programa Cultural e Social
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N.º de inscritos: Cerca de 1200

XVIII CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Europarque (Feira), 20 a 23 de Abril de 1997

Comissão Organizadora

Mensagem da Comissão Organizadora

A Comissão Organizadora do XVIII Congresso Português de Cardiologia dá-lhe as mais
calorosas boas-vindas ao Europarque e faz votos para que o programa que preparámos vá ao en-
contro das suas expectativas.

Em termos científicos não deixará, certamente, de encontrar temas do seu agrado nas 11 Confe-
rências, nas 16 Mesas Redondas, nos 3 Simposia satélites, nos 4 Luncheon Pane/ (Venha Almoçar
Com...), ou nas 120 Comunicações Orais e nos 63 Posters a apresentar no Congresso. Note que este
ano realizamos, pela primeira vez, uma iniciativa com Colegas Clínicos Gerais que têm na Cardiologia
um dos seus polos de interesse, o Forum intitulado O Doente Cardíaco: da Clínica Geral à Cardiologia
que certamente contribuirá para um amplo e profícuo debate de muitas das questões que fazem o dia
a dia de ambas as especialidades.

Mas o Congresso dos Cardiologistas portugueses não é, apenas um grande encontro científico, é,
também, uma oportunidade de convívio e de fruição de interesses culturais diversos. Assim, procu-
rámos dar a este outro vector da nossa reunião magna uma acrescida dimensão: um grande concerto
inaugural com a participação da Orquestra Clássica do Porto, o Coro do Círculo Portuense de Ópera
e solistas, um recital de canto e piano, um concerto de música de câmara, uma exposição do pintor
Ângelo de Sousa, uma exposição de artesanato tradicional, para além da edição de dois volumes de
grande qualidade, Porto Património Mundial- uma homenagem à Cidade do Porto - e Pequeno For-
mato, um inédito do poeta Eugénio de Andrade e ainda de uma serigrafia de Ângelo de Sousa. Aqueles
a quem a hightech fascina poderão navegar nas estradas da informação no Cyber Café ou, se não
iniciados, frequentar um dos vários cursos de formação em Internet a decorrer nas instalações do
Congresso.

Bom trabalho, óptimo convívio!
Cordialmente,

A Comissão Organizadora do XVIII Congresso Português de Cardiologia

Saudação aos Congressistas

Congressos 45



46



Presidente 
Jorge Lopo Tuna

Armando L. Bordalo e Sá
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João de Sousa
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Nº de inscritos: Cerca de 1300

XIX CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Vilamoura, 15 a 18 de Março de 1998

Comissão Organizadora

Congressos 47

Mensagem de Boas-Vindas

Chegou o XIX Congresso Português de Cardiologia!

Em 16 de Junho de 1997, tivemos oportunidade de anunciar à comunidade cardiológica portuguesa  a realização  do
XIX Congresso  Português  de Cardiologia,  de 15 a 18 de Março de 1998, em Vilamoura (Algarve). Vimos agora dar-vos
as boas-vindas àquela que será a principal reunião científica da Sociedade Portuguesa de Cardiologia durante o ano de
1998 e que terá lugar dois meses antes da abertura da Expo'98 de Lisboa, sem dúvida a maior realização de Portugal
deste final de milénio.

A Comissão Organizadora empenhou-se profundamente na concretização de um Congresso que seja o espelho de uma
sociedade científica em plena actividade e motivada para se projectar na Sociedade Portuguesa.

Constam do programa científico as já clássicas conferências proferidas por cientistas de mérito reconhecido interna-
cionalmente, mesas-redondas e sessões de comunicações orais e sob a forma de poster. As sessões de comunicações são,
quanto a nós, momen tos essenciais  do nosso Congresso,  pois são elas que reflectem melhor o estado da investigação
cardiológica em Portugal.  Serão apresentadas, em 30 sessões, 120 comunicações orais e, em 16 sessões, 89 comunicações
sob a forma de poster. A animação dessas sessões deverá ser grande, pelo que esperamos que a afluência dos colegas
seja bem representativa do seu interesse.

Como aspecto original do programa científico teremos um forum sobre singularidades da clínica cardiológica na Co-
munidade  de Países de Língua Portuguesa, com representantes convidados de Angola, Cabo Verde, Macau e Moçam-
bique. Trata-se  da confirmação do interesse que devotamos ao intercâmbio científico no seio de uma comunidade  que
nos é particularmente querida.

Uma hotline sobre actualização dos resultados do Registo Cooperativo Nacional de Trombólise representará com
certeza um outro momento alto do Congresso.

A presença, já habitual, do Simpósio Luso-Brasileiro possibilitará, para além do grande interesse da sua vertente
científica, intensificar o nosso relacionamento com a cardiologia do país irmão de além-Atlântico.

As preocupações da Comissão Organizadora estenderam-se também aos aspectos cul turais a que a comunidade mé-
dica é tão sensível. Assim, na abertura do Congresso te remos o privilégio de assistir a um recital por Eunice Muñoz,
acompanhada pelo instrumentista e compositor Pedro Caldeira Cabral.

Durante todo o período do Congresso teremos patente uma exposição de grandes pintores portugueses  comissariada
por uma perita em artes plásticas que gentilmente acedeu a dar o seu sábio contributo ao nosso Congresso.

Referimos ainda a edição de um livro sobre a obra do pintor Gil Teixeira Lopes, que será certamente uma peça notável.
Para os amantes da Filatelia produzimos um carimbo comemorativo dos CTT que poderá ser aposto num postal ex-

pressamente  editado para o Congresso, com a reprodução do seu cartaz.
A medalha que foi criada para o Congresso será, além de uma verdadeira obra de arte, uma recordação indelével do

evento que agora nos reúne.
A Indústria Farmacêutica e de Equipamentos, grande suporte do Congresso, estará re presentada pelos tradicionais

simpósios satélites e na exposição técnica, em que exibirá as conquistas mais recentes da sua actividade de investigação
virada para a clínica cardiológica.

A Internet, omnipresente e contributo incontornável para a globalização da informação médica, mostrar-se-á através
de cursos especialmente concebidos. O congressista dis  porá ainda de acesso a bases de dados de bibliografia médica ao
longo dos quatro dias da reunião.

Esperamos com estas informações ter aguçado o interesse de todos, realçando que o ali ciante programa que prepa-
rámos se enquadrará na suavidade acolhedora do Algarve. Que o XIX Congresso Português de Cardiologia seja plena-
mente coroado de êxito é o nosso grande desejo. Foi para isso que trabalhámos e certamente trabalharão todos os
congressistas.

Renovando os nossos votos de boas-vindas,

Cordialmente

J. Lopo Tuna Pedro van Zeller
Presidente do Presidente da
XIX Congresso Português de Cardiologia Sociedade Portuguesa de Cardiologia

Saudação aos Congressistas
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Presidente: 
A. M. Leitão Marques

António J. Brazão
Carlos Andrade
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João Rosa Pais
José Nascimento
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Daniel Bonhorst
Amílcar Araújo

N.º de inscritos: ???????????????

XX CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Vilamoura, Marinotel, 11 a 14 de Abril de 1999

Comissão Organizadora

Congressos 49

Saudação da Comissão Organizadora
XX Congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia

Estimados Colegas:
Sejam bem-vindos ao XX Congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia!
No ano em que a SPC comemora as suas Bodas de Ouro coube à sua Secção do Centro o privilégio e a honra de organizar o

Congresso anual.
Durante um ano uma briosa equipa de Coimbra, com uma Comissão de Apoio em Lisboa, preparou uma reunião... para ter lugar

no Algarve! Coisas dos tempos modernos! Tarefa exigente sem dúvida, sobre  tudo pelo alto nível e dimensão que os congressos da
nossa Sociedade já alcançaram.

Mantendo o essencial das experiências anteriores, preparámos este ano um programa variado com alguns pontos que vos gosta-
ríamos de chamar à atenção.

Teremos um conjunto de grandes Conferências cobrindo temas importantes da Cardiologia actual e que este ano serão proferidas
maioritariamente por conferencistas portugueses. Decidimos, no entanto, home  nagear três grandes figuras da Cardiologia interna-
cional, cada uma na sua área, pela sua caneira e con  tributo dado ao progresso deste ramo da medicina. Estas conferências serão
precedidas pela atribuição de uma Distinção de Mérito Científico por parte da SPC a estas personalidades. As Mesas-Redondas foram
essencialmente constituídas com a intenção de juntar especialistas de áreas diferentes na abor  dagem do mesmo tema e, dessa forma,
estimular um diálogo multidisciplinar, evitando a discussão com  partimentada apenas à volta de uma técnica. Quisemos, também,
este ano experimentar uma nova forma de discussão dos temas, extinguindo o clássico painel das mesas-redondas e criando uma
nova secção inti tulada ponto de vista em que os intervenientes terão a oportunidade de, numa curta intervenção, confrontar de ime-
diato a sua opinião com a do prelector e deixar pontos em aberto para a discussão. Assumindo hoje as técnicas de diagnóstico um
papel determinante na prática cardiológica criámos tam  bém uma sessão de imagem com televoters onde serão discutidos de forma
interactiva alguns casos clínicos a pa1tir de um exame anormal.

Reconhecendo a importância da actualização permanente em áreas específicas criámos ainda 6 sessões práticas intituladas Venha
Almoçar Com... onde especialistas estrangeiros reunirão de uma forma infor  mal à hora de almoço com os membro dos Grupos de
Estudo respectivos, procurando confrontar expe  riências em temas de grande interesse.

E, naturalmente, haverá também lugar à apresentação da produção científica nacional, em sessões de comunicações livres e de
posters, razão de ser dos congressos. O número elevado de comunicações envi  adas este ano ao XX Congresso e o espaço limitado para
a sua apresentação obrigou os peritos a uma grande selecção e a que inevitavelmente ficassem de fora alguns trabalhos com bastante
qualidade. Também este ano a presença da Indústria Farmacêutica e de Equipamentos nos enche de orgulho. A Exposição Técnica es-
gotou todo o espaço que tínhamos disponível. Irão decorrer excelentes Simpósios Satélites preparados pelas firmas sendo um comple-
mento científico importante da nossa reunião. Mantendo a tradição de uma presença cultural forte nos nossos congressos chamamos
a vossa atenção para a Cerimónia de Abertura onde haverá um magnífico concerto «a cappela» pelo grupo Canto Nono. Ouviremos
música de grande qualidade, de Bach aos Beatles que irá deixar o vosso coração bem afi  nadinho para os dias seguintes.

Trouxemos também este ano uma exposição inédita. Convidámos um leque de grandes criadores por  tugueses de joalharia moderna
a apresentarem os seus trabalhos e a sua visão do coração que sempre foi um órgão representado simbolicamente em jóias e adornos
em todas as épocas e culturas.

E como não há Congresso que se preze sem o anúncio de grandes avanços científicos, e sem um pouco de humor, fiquem a saber
que o CAP (Coração Artificial Português) está pronto! Poderão admirá-lo neste congresso ou não fosse a sua Comissão Organizadora
de... Coimbra!

Procurámos também melhorar muitos aspectos organizativos do Congresso como se aperceberão logo ao receberem a vossa pasta
e ao lerem o nosso Jornal. As inovações informáticas introduzidas ao longo do ano na sede da SPC vieram facilitar e aperfeiçoar a or-
ganização deste evento não só no plano científico como no plano social.

Este ano o nosso Congresso terminará de uma forma diferente. Chamamos a vossa atenção para a con ferência plenária de encer-
ramento, que terá lugar na quarta-feira às 12.30 horas. Fique até ao fim pois vai valer a pena !

Que o Congresso seja para todos a grande festa, o reencontro anual com os amigos, as boas conversas à mesa e que proporcione
uns dias agradáveis e acolhedores. Aproveitem muito e ...desculpem qualquer coisinha!

A. M. Leitão Marques
Presidente do XX Congresso Português de Cardiologia

Saudação aos Congressistas
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Presidente
Hugo C. Madeira

Armando Bordalo e Sá
Cândida Fonseca
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Nº de inscritos: 1643

XXI CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Vilamoura, Marinotel, 09 a 12 de Abril de 2000

Comissão Organizadora

Estimados colegas

Eis-nos chegados ao XXI Congresso Português de Cardiologia Este congresso ocorre numa época importante para a vida da nossa
Sociedade. É uma época em que se fecha um século de grandes descobrimentos com impacto positivo no progresso da cardiologia.
Mas, é também uma época em que se perfilam novos desafios científicos no horizonte próximo, desafios muitas vezes decorrentes de
sucessos anteriormente alcançados.

As sociedades como a nossa têm, pela participação do seu corpo científico, um papel chave, no aperfeiçoamento e transmissão do
conhecimento e na investigação, que nos permitem enfrentar aqueles desafios. O nosso congresso é, por excelência, a reunião major
dos cardiologistas portugueses, onde se pode sentir o pulsar daquela participação e avaliar que novos rumos toma, em função do que
hoje está por resolver:

Este ano, justamente, o programa científico do congresso debruça-se, nas sessões principais, sobre temas dilemáticos, que na vi-
ragem do Século, constituem problemas clínico-terapêuticos para a solução dos quais há respostas pouco claras ou muito discutíveis.

Em trinta e uma conferências, controvérsias e mesas-redondas, serão tratados aqueles temas, por cardiologistas portugueses e
estrangeiros com particular especialização nas matérias em causa. Os nossos congressistas, este ano, terão acesso, logo no primeiro
dia, ao resumo escrito das intervenções feitas naquelas trinta e uma sessões. Além disso, as sessões principais do congresso serão gra-
vadas com tratamento próprio em suporte de CD-ROM, que vai permitir a audição integral das intervenções e a apresentação dos
diapositivos projectados.

Integrado no programa científico decorre o Simposium Luso-Brasileiro, tempo de convívio com os nossos colegas do outro lado
do Atlântico, com os quais o contacto humano, afectivo, é sempre tão agradável. A temática a tratar será a da «Actualização terapêu-
tica no enfarte agudo do miocárdio».

A Comissão Organizadora quer igualmente salientar duas sessões importantes do programa: na primeira, «Notícias da Cardio-
logia Portuguesa», serão apresentados resultados de vários inquéritos, registos e projectos recentes, que envolveram de forma exclu-
siva ou muito significativa os cardiologistas portugueses; na segunda, «Actividades da Sociedade Portuguesa de Cardiologia», os
congressistas poderão tomar conhecimento de novas realizações que a nossa Sociedade está a levar a efeito.

Uma parte muito importante do programa - que certamente caracteriza a produção científica nacional no campo da cardiologia –
é constituída pelas comunicações submetidas para apresentação. A Comissão Organizadora do XXI Congresso Português de Cardiologia
tomou, logo na sua primeira reunião, a decisão de atribuir às sessões de apresentação das comunicações orais um horário susceptível de
lhes permitir uma maior evidência. Este ano essas sessões decorrerão durante todo o dia, acompanhando as sessões principais. Dentro
dos vários condicionalismos existentes, foi possível admitir centro e treze trabalhos para comunicação oral e cento e noventa e dois para
apresentação em poster. Tal como em anos anteriores, será editado um CD-ROM com os resumos dos trabalhos científicos.

Neste congresso não foi esquecida a parte cultural ouvir um concerto dado pelo «Quarteto Lusíada» que, propositadamente, gra-
vou em disco compacto obras escritas ou adaptáveis para instrumentos de cordas, de grandes autores clássicos.

Haverá duas exposições. A exposição do congresso, «Médicos artistas portugueses do Século XX» é uma homenagem aos muitos
colegas que tiveram o talento e encontraram o tempo, para se dedicarem também à outra arte da sua predilecção - a literatura, a
pintura, a música ou a escultura, Fascinante da Medicina» da autoria do nosso Colega Prof. Armando Moreno, na qual poderemos
mais tarde rever o tema desta exposição.

A Comissão Organizadora decidiu também recordar, através da exposição «Cinquenta Anos de Imagens», os congressos anterio-
res, bem como outras reuniões científicas que retrataram, em muitos casos, o progresso da Sociedade.

A concepção e organização deste congresso envolveu muitos apoios prestados à Comissão Organizadora, como referido no pro-
grama. No entanto, é de toda a justiça salientar, que sem a participação da Indústria Farmacêutica e da Indústria de Equipamentos,
u m congresso como este dificilmente se realizaria.

A Comissão Organizadora deseja-vos um óptimo congresso.
Hugo C. Madeira

Presidente do Congresso

Saudação aos Congressistas

Congressos 51

Cursos pré-congresso (dias 08 e 09/04/2000):
* Curso de Desfibrihação Automática Externa
* Reunião da Associação dos Antigos alunos da FML «Os Centros de Responsabilidade Integrada em cardiologia»
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N.º de inscritos: Cerca de 1300

XXII CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Vilamoura, Marinotel, 08 a 11 de Abril de 2001

Comissão Organizadora

Saudação da Comissão Organizadora do XXII Congresso Português de Cardiologia

Caros Colegas:
No primeiro ano do novo Século e em que o Porto é a Capital Europeia da Cultura, por feliz coincidência, coube à secção do Norte da So-

ciedade Portuguesa de Cardiologia a honra de organizar mais um Congresso anual. Como é de todos conhecido foram os problemas hoteleiros
e o sucesso dos Congressos anteriores que fizeram com que este Congresso, ao contrário do desejo da Comissão Organizadora, não pudesse
ser organizado no Porto e, mais uma vez, se realizasse em Vilamoura.

Durante um ano, uma equipa fundamentalmente jovem, tentou responder da melhor forma, não só ao desafio que era manter o mesmo
nível que têm tido todos os Congressos anteriores da nossa Sociedade, mas também não deixar ferido o orgulho das gentes do Norte.

Não quisemos descobrir a roda, e por isso mantivemos o essencial das experiências anteriores, preparando um programa variado, aqui
e ali com algo de inovador e com pontos para os quais gostaríamos de chamar a atenção.

Teremos um conjunto de grandes Conferências que cobrirão temas importantes da Cardiologia actual, proferidas por convidados estran-
geiros e portugueses. Duas delas terão o nome dos Professores Eduardo Coelho e Arsénio Cordeiro, no início das quais o Presidente da SPC
fará uma pequena homenagem a estes dois ilustres Cardiologistas Portugueses.

Nas vinte e duas Mesas-Redondas, procurámos, além de seleccionar temas actuais e por vezes controversos escolher, para nelas participar,
especialistas de áreas diferentes na abordagem do mesmo tema e que com a sua competência façam com que as mesmas sejam um palco de
actualização e franca discussão para todos os que nelas vão participar. Procurámos entre estas fazer alguma inovação, e assim haverá uma
sessão sobre os Prémios da SPC, onde cada grupo premiado deverá apresentar o seu trabalho. Teremos também, e pela primeira vez, duas
sessões denominadas «Vivência num Laboratório de Hemodinâmica». Estas foram imaginadas no sentido de permitir à grande maioria dos
cardiologistas que trabalham num Centro que não possui tal laboratório, ficar a conhecer não só os aspectos técnicos, físicos e estratégicos,
mas também assistir à realização de um exame de intervenção e a toda a discussão sobre as opções que se têm que tomar quando da realização
dos mesmos. Esperamos bem que sejam um êxito. Voltamos também a ter uma sessão de casos clínicos, que tanto êxito teve em alguns Con-
gressos anteriores. Desde já agradecemos a todos os que responderam ao nosso pedido, e foram 35, o que só vem confirmar que a nossa ideia
estava correcta. Como compreendem só alguns vão ser apresentados, e até poderão não ser os melhores, mas são com certeza aqueles que
foram considerados mais didácticos e completos para permitirem uma ampla e positiva discussão. Integrado no programa científico decorre
o Simpósio Luso-Espanhol, onde a temática a tratar será a Ecocardiografia de Sobrecarga, que permitirá, além de uma actualização de co-
nhecimentos, uma convivência sempre agradável com os nossos colegas Espanhóis. Finalmente teremos a razão de ser do nosso Congresso,
que é a apresentação da produção científica nacional, em sessões de comunicações orais e posters. O elevado número de trabalhos recebidos
só confirma a pujança da nossa Sociedade e obrigou à necessária, e sempre ingrata, selecção pelos peritos. Também este ano teremos dois
CD  ROM, um com os resumos das comunicações e outro com a gravação integral de algumas das mesas-redondas.

Mais uma vez, a presença da Indústria Farmacêutica e de Equipamentos, a quem desde já agradecemos toda a colaboração prestada, es-
gotou o espaço a eles destinado e irá estar presente em dez Simpósios Satélites que serão de certeza um complemento científico importante
deste Congresso.

A tradição da presença cultural irá manter-se mais uma vez neste Congresso e chamo desde já a atenção para a Cerimónia de Abertura
onde haverá um magnífico concerto dado por um artista do Porto - Pedro Burmester - que dispensa qualquer apresentação, e que será comple-
tada pela edição, em primeira mão, de um CD que será oferecido a todos os congressistas. O programa de encerramento terá a presença de
mais artistas do Porto - O Canto Nono. Poderá parecer uma repetição, mas é antes a possibilidade, que damos a todos os que não poderão vir
ao Porto 2001, de assistirem, em primeira audição, a parte de um Concerto que fará parte do programa do Porto Capital Europeia da Cultura.
Finalmente, haverá uma exposição de pintura sobre o Porto, concebida e realizada para este Congresso, por quatro artistas desta cidade.

A todos os congressistas e aos participantes no programa científico do Congresso será oferecida uma lembrança que os fará recordar
para sempre o PORTO.

Que o Congresso seja, para todos, não só uma oportunidade de actualização científica, mas também o reencontro anual dos amigos e o
prazer de uns dias agradáveis.

A Comissão Organizadora deseja-lhes um óptimo Congresso.
Mário Espiga de Macedo

Presidente do XXII Congresso Português de Cardiologia

Saudação aos Congressistas

Congressos 53

Cursos pré-congresso (dias 07 e 08/04/2001):
*Curso de Suporte Avançado de Vida
*Curso de Suporte Básico de Vida
*Curso de Desfibrihação Automática Externa
*Curso de Biologia Molecular e Genética para Cardiologistas
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XXIII CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Vilamoura, Marinotel, 13 a 17 de Abril de 2002

Comissão Organizadora

Caros Sócios da Sociedade Portuguesa de Cardiologia
Bem-vindos ao Vosso XXIII Congresso Português de Cardiologia que se realiza, uma vez mais, em Vilamoura.
O Congresso anual é tradicionalmente o principal evento científico da Sociedade e ,também, local privilegiado de convívio social e cultural

para os seus associados. Para a Sociedade é, simultaneamente, a sua principal fonte de financiamento graças ao continuado apoio da Indústria
Farmacêutica e de Equipamentos.

No biénio 2001-2003, de vigência da actual Direcção da SPC, a Organização deste e do próximo Congresso, serão da responsabilidade dos
órgãos sociais eleitos da Sociedade. A Direcção considerou ser importante tentar profissionalizar toda a estrutura organizativa de um Congresso
com esta dimensão controlando sobretudo as despesas, e tentar concentrar a produção científica original, as principais actividades dos seus
Grupos de Estudo e Associações e a participação de colegas estrangeiros, em apenas um grande acontecimento anual. Como em outras situações
em que se tenta mudar a rotina, também neste aspecto encontrámos dificuldades não antecipadas, que tentaremos colmatar no futuro.

Quanto ao Programa Científico, a grande preocupação foi a da formação médica continuada. Solicitámos a participação activa dos Grupos
de Estudo e Associações Especializadas na organização das Mesas Redondas (escolha dos temas e intervenientes, definição de objectivos forma-
tivos, textos de apoio, etc.). Sessões de Core Curricula, Encontros com Peritos, Controvérsias. Solução de Casos Clínicos e na sugestão de Confe-
rencistas a convidar. Todos os seus Coordenadores e Presidentes, fazem parte da Comissão Científica do Congresso. A avaliação e classificação
das comunicações submetidas ao Congresso foi realizada por peritos escolhidos pela Direcção anteriormente indicados pelos Grupos de Estudo
e Associações Especializadas.

A introdução do sistema de envio de comunicações exclusivamente por Internet teve a maior receptividade de todos, tendo-se mesmo ultra-
passado os números dos anos anteriores. Mantivemos a realização dos Simpósios Luso-Brasileiro e Luso-Espanhol da responsabilidade, este
ano, do Grupo de Estudo de Insuficiência Cardíaca e da APAPE, respectivamente. Apadrinhámos sessões para Enfermeiros e Técnicos, estimu-
lando a criação dos respectivos Núcleos de Profissionais não Médicos no seio da SPC.

Como iniciativas da Organização, aparecem este ano no Congresso o Curso de Introdução à Investigação em Cardiologia, o primeiro evento
nacional a ser acreditado internacionalmente pelo EBAC, a Sessão de Trabalho de Cardiologia em Cuidados Primários, por iniciativa conjunta
com a APMCG, a Sessão de apresentação dos resultados preliminares dos Registos Contínuos de Síndromas Coronárias Agudas e Cardiologia
de Intervenção da SPC, o Prémio Jovem In  vestigador da SPC, os Cursos de Suporte Básico de Vida, para profissionais dos clubes de Golf do
Algarve, e de Suporte Avançado de Vida, para o Serviço de Cardiologia do Hospital de Faro, algumas Conferências incluindo a de Homenagem
ao Prof. Machado Macedo, Mesas-Redondas como a de Questões Éticas e Jurídicas em Cardiologia, e outros aspectos do Programa Científico
fora do âmbito dos Grupos de Estudo e Associações Especializadas.

Aspecto que esperamos do agrado de todos é o horário das Sessões de Comunicações Orais, não competindo com outras actividades do Con-
gresso em 70% dos casos, de modo a permitir maior afluência de congressistas à apresentação dos trabalhos originais portugueses. Nas Mesas
Redondas, abolimos os Painel de Discussão de modo a permitir uma discussão mais alargada com a assistência.

Mantivemos os Simpósios Satélites da Indústria, respondendo a todas as solicitações, e a área de Exposição Técnica é semelhante à dos anos
anteriores.

Procurámos não esquecer a parte cultural e lúdica, salientando o Recital de piano de António Rosado na Sessão de Abertura do Congresso,
a Exposição artística do pintor Tomás Moreno e o Jantar de Encerramento, lembrando as nossas origens, aberto a todos os congressistas, acom-
panhantes e patrocinadores.

Queremos agradecer a todos os que voluntariamente colaboraram na elaboração do Programa do Congresso e desejar a todos os partici-
pantes um óptimo Congresso do ponto de vista científico, com o mais agradável convívio social possível.

Saudação aos Congressistas

Congressos 55

Cursos pré-congresso (dias 12 e 13/04/2002):
*Curso de Suporte Avançado de Vida
*Curso de Suporte Básico de Vida
*Curso de Introdução à Investigação em Cardiologia
*Curso de Cardiologia em Cuidados Primários



56



Presidentes
Ricardo Seabra-Gomes 
Conceição Azevedo Coutinho

Comissão de Apoio na Madeira
António Almada Cardoso
Martim Diniz
Maria Isabel Mendonça

Comissão Científica
Luís Pereira de Almeida
José Jorge Araújo
Henrique Cyrne de Carvalho

Graça Castro
Maria José Correia
Mário Freitas
Victor Gil
Lino Gonçalves
Filipe Macedo
F. Maymone Martins
Vítor Matos
Luís Rufino Nascimento
António Peixeiro
Luís Rosário
João Rodrigues Silva
João de Sousa

José Sirgado Sousa
Lídia Sousa
Pedro van Zeller

Comissão de Apoio 
à Direcção para a Educação
Damião Cunha
António Nunes Diogo
Maria Júlia Maciel
João Morais
Paulo Pinho

N.º de inscritos: 1800

XXIV CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Madeira Tecnopolo, Funchal, 26 a 30 de Abril de 2003

Comissão Organizadora

Bem-vindos ao XXIV Congresso Português de Cardiologia e à bela Ilha da Madeira.
Pela segunda vez, na história dos Congressos da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, o Funchal e todos os Madeirenses irão receber-vos

com a sua habitual e extraordinária hospitalidade, criando as condições propícias ao convívio social e cultural que devem acompanhar o prin-
cipal evento científico anual da nossa Sociedade.

Uma vez mais, a organização do Congresso é da responsabilidade da Direcção da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Acreditamos que
o Programa Científico que preparámos será inesquecível e do vosso inteiro agrado.

Procurámos este ano, aberta e convictamente, internacionalizar o Congresso, sem perder as suas características nacionais e as suas prin-
cipais vertentes de educação médica continuada e de apresentação e discussão dos trabalhos científicos originais realizados ao longo do ano.

Consideramos que os médicos portugueses, apesar de todos os constrangimentos e dificuldades, têm procurado desenvolver um trabalho
sério e continuado de investigação clínica e mesmo básica, sendo disso exemplo o número crescente de trabalhos apresentados em reuniões
internacionais. Achámos, por fim, ser altura de abrir as portas do Congresso à Sociedade Europeia de Cardiologia e às várias Sociedades de
Cardiologia da União Europeia, integrando os seus representantes nas actividades científicas do Congresso. Esperamos que o nosso esforço
possa constituir um estímulo para todos, particularmente os mais novos, no dever de expandir e perpetuar o nome do nosso país e da Sociedade
Portuguesa de Cardiologia.

Juntámos este ano no Congresso quatro Simpósios Internacionais: o da Sociedade Europeia de Cardiologia e os Simpósios Luso-Francês,
Luso-Espanhol e Luso-Brasileiro. Uma Mesa-Redonda congrega a participação dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa. Um dos
pontos mais altos do Congresso serão as Conferências proferidas por figuras de renome internacional. A inovação será as Mesas-Redondas
com co-moderadores internacionais.

Na elaboração do Programa Científico, relativamente à educação médica continuada, contámos com a colaboração dos Grupos de Estudo,
das Associações Especializadas e de uma alargada Comissão Científica. O Programa inclui temas cardiológicos específicos, temas de interesse
mais geral, temas de índole profissional na sequência da criação de sub-especialidades pela Ordem dos Médicos e ainda aspectos Éticos da
responsabilidade da Comissão de Ética da Sociedade. As Sessões de Core Curriculum continuam a ter por base as Recomendações Clínicas da
Sociedade Europeia e das Sociedades Americanas. Pela primeira vez haverá transmissão de Casos ao Vivo a partir do Hospital do Funchal.
A Cardiologia Pediátrica continua a ter uma programação relativamente individualizada ao longo de todo o Congresso. Continuámos a apoiar
os Núcleos de profissionais não-médicos, não só de enfermeiros como de técnicos cardiopneumologistas.

Uma vez mais continuamos a ter acreditação das acções de educação médica continuada pelo European Board of Accreditation in Car-
diology (EBAC).

No aspecto da Investigação,mantivemos o Curso de Investigação e a atribuição do Prémio Jovem Investigador, este ano para os resumos
mais bem classificados de investigação clínica e básica, a serem apresentados perante o júri com participação internacional. O número de
resumos enviados, exclusivamente por via electrónica, foi este ano o maior de sempre.

A Indústria, sem o apoio da qual um Congresso desta dimensão dificilmente se realizaria e a quem agradecemos reconhecidamente,
promoverá este ano onze Simpósios Satélites, na maioria internacionais mas com participação nacional significativa.

Uma palavra especial de agradecimento à Comissão Local de Apoio ao Congresso e a todo o staff da Sociedade Portuguesa de Cardiologia.
Por fim, queremos agradecer a todos os que colaboraram na elaboração do Programa, a todos os que aceitaram participar nesse Programa

e a todos os que quiseram e puderam assistir ao Congresso.
Os nossos melhores desejos de um óptimo XXIV Congresso Português de Cardiologia.

Conceição Azevedo Coutinho Ricardo Seabra-Gomes
Presidente, Comissão Científica Presidente, SPC

Saudação aos Congressistas

Congressos 57

Cursos pré-congresso (dias 26/04/2003):
* Curso de Investigação em Cardiologia
* Curso de Cardiologia em Cuidados Primários
* Curso de Ressuscitação Cárdio-Pulmonar
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Caros Congressistas
Atingimos este ano a 25ª edição do Congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Entramos, assim, definiti-

vamente na maioridade, que desta vez se enfeita a prata.
Mantivemos o modelo organizativo da responsabilidade da Direcção da SPC, com uma Comissão Científica repre-

sentativa de toda a estrutura da Sociedade, incluindo os coordenadores dos GE e os Presidentes das Associações Espe-
cializadas, além de toda a Direcção.

Mantivemos a «internacionalização» do Congresso com a participação activa de elevado número de colegas estran-
geiros no Programa e na coordenação de mesas, promovendo igualmente o Inglês como a segunda língua do Congresso.
À semelhança do que já sucedeu nas edições anteriores, este é um evento científico acreditado pela EBAC (European
Board of Accreditation in Cardiology).

Procurámos dar prioridade à modernidade e à controvérsia, à troca de pontos de vista e ao debate científico.
Procurámos ver representadas todas as áreas, todas as regiões e os principais protagonistas da Cardiologia Nacional.
Procurámos agrupar os tópicos em temas «transversais», visando um congresso o mais possível temático e o menos

possível sectorial.
Mantemos as iniciativas anteriores à abertura oficial, o já institucionalizado Curso de Investigação, que vai na sua

3.ª edição e o Curso de Reanimação, este ano destinado a Internos do Complementar. Durante o Congresso, ocorrerão
9 conferências, seis das quais proferidas por colegas estrangeiros, 9 mesas-redondas e 8 simpósios. De sublinhar a rea-
lização de 4 simpósios conjuntos com outras organizações, Sociedade Europeia de Cardiologia, Sociedades Espanhola,
Francesa e Brasileira de Cardiologia,com a APAPE,com a APH e com a Fundação Portuguesa de Cardiologia.

Teremos duas sessões de «hot-lines» onde serão apresentados os principais estudos clínicos mais recentes e uma ses-
são com a divulgação dos últimos dados sobre os registos da SPC.

Porque o Congresso é também um espaço de convívio e de cultura, manteremos iniciativas como o concerto inaugural,
a exposição de artes plásticas e o jantar de encerramento, a grande festa da Cardiologia Portuguesa.

Uma vez mais contamos com o apoio inestimável da Indústria, sem o qual o Congresso não teria sido possível.
O Congresso será bem sucedido se o sentirmos como nosso, de todos e da cada um de nós.
Do nosso envolvimento, da nossa imaginação, mas sobretudo da nossa participação e do nosso esforço, dependerá o

êxito desta iniciativa.
Saudações Cordiais

Victor M. Gil           Mário Freitas
Presidente do Programa Científico XXV CPC   Presidente da SPC

Saudação aos Congressistas
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N.º de inscritos: Cerca de 1900

XXV CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Vilamoura, Marinotel, 27 a 31 de Março de 2004

Comissão Organizadora

Cursos pré-congresso (dias 26 e 27/03/2004):

* Curso de Suporte Avançado de Vida/Advance Life Support
* Curso de Investigação em Cardiologia
* Papel da Ecocardiografia Intracoronária na Era dos Stents com Fármacos

(GE Hemodinâmica e Cardiologia de Intervenção)
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Jorge Moreira
Jorge Santos Ferreira
Lino Gonçalves
Lino Simões

Luísa Branco
Luís Basto
Luís Elvas
Manuela Fiuza
Mariano Pêgo
Miguel Mendes
Pedro Adragão
Pedro Dionísio
Pedro Monteiro
Sofia Cabral
Victor M. Gil

N.º inscritos: 3143

XXVI CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA
Porto, Hotel Sheraton, Hotel Meridien, 

Fundação Eng. António de Almeida, 9 a 12 de Abril de 2005

Comissão Organizadora

Caros Congressistas

Benvindo ao Porto. Benvindo ao 26° Congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Mantivemos o modelo
organizativo da responsabilidade da Direcção da SPC, com uma Comissão Científica representativa de toda a es-
trutura da Sociedade, incluindo os coordenadores dos GE e os Presidentes das Associações Especializadas, além de
toda a Direcção.

Mantivemos a «internacionalização» do Congresso com a participação activa de elevado número de colegas es-
trangeiros no Programa e na coordenação de mesas, promovendo igual mente o Inglês como a segunda língua do
Congresso. À semelhança do que já sucedeu nas edições anteriores, este é um evento científico acreditado pela EBAC
(European Board of Accreditation in Cardiology).

Procurámos dar prioridade à modernidade e à controvérsia, à troca de pontos de vista e ao debate científico.
Procurámos ver representadas todas as áreas, todas as regiões e os principais protagonistas da Cardiologia

Nacional.
Procurámos agrupar os tópicos em temas «transversais», visando um congresso o mais possível temático e o

menos possível sectorial.
Mantemos as iniciativas anteriores à abertura oficial, o já institucionalizado Curso de Investigação, que vai na

sua 4.ª edição e o Curso de Reanimação, este ano destinado a Internos do Complementar.
Durante o Congresso, ocorrerão 9 conferências, seis das quais proferidas por colegas estrangeiros, 24 Mesas-

-Redondas e Simpósios. De sublinhar a realização dos 4 simpósios conjuntos com outras organizações, Sociedade
Europeia de Cardiologia, Sociedades Espanhola, Francesa e Brasileira de Cardiologia, com a APAPE, com a APH e
com a Fundação Portuguesa de Cardiologia.

Teremos a sessões de lançamento da Iniciativa Nacional de Prevenção da Doença Cardiovascular na Mulher.
Porque o Congresso é também um espaço de convívio e cultura, manteremos iniciativas como o Concerto Inau-

gural, a Exposição de Artes Plásticas e o jantar de encerramento, a grande festa da Cardiologia Portuguesa.
Uma vez mais contamos com o apoio inestimável da Indústria, sem o qual o Congresso não teria sido possível.
O Congresso será bem sucedido se o sentirmos como nosso, de todos e de cada um de nós. Do nosso envolvimento,

da nossa imaginação mas sobretudo da nossa participação e do nosso esforço dependerá o êxito desta iniciativa.

Saudações cordiais
Mário Freitas

Presidente da SPC

Saudação aos Congressistas
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Cursos pré-congresso (dia 08/04/2005):
* Curso de Investigação em Cardiologia
* Tratamento Endovascular da Doença Carotídea (GE Hemodinâmica e Cardiologia de Intervenção)
* Curso de Ressuscitação Cárdio-Pulmonar
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XXVII CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Vilamoura, Tivoli Marinotel, 22 a 26 de Abril de 2006

Comissão Organizadora

Caros Congressistas
São sempre grandes as expectativas de quem vem a um Congresso da Sociedade Portuguesa de

Cardiologia! A sua tradicional qualidade científica e a excelente organização que ano após ano vem
apresentando, são sempre uma mais valia para quem organiza um novo Congresso.

Assim chegados a este XXVII Congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, procurámos
acima de tudo manter a qualidade científica a que todos já se habituaram, e ao mesmo tempo adap-
tar o Congresso a novas exigências e introduzindo alguma inovação, que faça jus ao lema escolhido
para este XXVII Congresso – A Cardiologia em Movimento.

E foi assim que lhe alterámos o figurino: Cursos Pré-Congresso que se iniciam na sexta-feira,
21 de Abril, e ocupam o sábado, 22; Simpósios da Indústria e uma sessão de Mass Training que de-
corre no domingo, 23, com a habitual Sessão Inaugural pelas 17.30h.

Um programa científico que decorre de 2ª a 4ª feira, com a novidade de na 4ª feira à tarde ter-
mos as sessões plenárias do Congresso e a Conferência de Encerramento.

Trouxemos ao Congresso uma colaboração com as Faculdades de Medicina que há muito gos-
taríamos de ver implementada, consubstanciada em dois Simpósios, um com a Faculdade de Ciên-
cias Médicas de Lisboa e outro com a Faculdade de Medicina do Porto. Ao longo dos três dias
teremos na sala Fénix I um programa científico essencialmente dedicado aos mecanismos de doença
em cardiologia. Aliás, ao longo de todo a Congresso, destacadas figuras da cardiologia e da inves-
tigação cardiovascular nacionais e estrangeiras, irão abordar de uma forma integrada os meca-
nismos de doença e a prática clínica, num verdadeiro programa de formação que valeu ao XXVII
Congresso Português de Cardiologia a maior creditação de sempre do EBAC a um congresso por-
tuguês – 18 créditos!

A saúde cardiovascular da mulher, que faz parte das preocupações da actual Direcção da S.P.C.
e integra o Programa BemMeQuero – Programa de Prevenção das Doenças Cardiovasculares na
Mulher, tem também o seu lugar neste Congresso, com o Simpósio BemMeQuero e um conjunto de
intervenções que atravessa horizontalmente todo o Congresso.

Saudação aos Congressistas

Cursos pré-congresso (dia 22/04/2006):
* Ecografia à Cabeceira - da Imagem à Decisão Clínica
* Avaliação de Risco Cardiovascular
* Investigação em Cardiologia
* Curso de Ressonância Magnética Cardiovascular
* Curso de Electrologia para Enfermagem

Presidente
Carlos Perdigão

Adelino Leite Moreira
Cândida Fonseca
Henrique Mesquita Gabriel
João Morais
Pedro Pulido Adragão
Susana Martins

N.º inscritos: 1200
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O Risco Cardiovascular, um desígnio assumido pela actual Direcção da S.P.C., é um dos temas
fortes deste Congresso. Para além do Curso sobre Avaliação Global do Risco Cardiovascular, que
decorre ao longo de todo o sábado, 22, e se destina essencialmente à medicina familiar, o programa
científico conta com uma Mesa-Redonda da responsabilidade do novo Grupo de Estudo de Risco
Cardiovascular, para além de diversas intervenções nesta área ao longo de todo o Congresso.

As boas relações com as Sociedades de Cardiologia Espanhola, Francesa e Brasileira espelham-
-se nos Simpósio conjuntos que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia protagoniza.

Uma palavra de elogio para o empenhamento na qualidade científica que a Indústria Farma-
cêutica e de Equipamentos pôs nos Simpósios que este ano apresenta no XXVII Congresso. Os pro-
gramas e os intervenientes, este ano apresentados, são uma garantia de que os Simpósios da
Indústria constituem uma componente indispensável no nosso Congresso.

As Comunicações Livres submetidas para apreciação e eventual apresentação no Congresso
mereceram-nos particular atenção. As 604 comunicações submetidas, um recorde nos Congressos
de Cardiologia nacionais, obrigaram a reformular o espaço de apresentação.

Assim, constituíram-se 36 Mesas de Apresentação Oral, onde é possível apresentar mais de duas
centenas de trabalhos. A zona de exibição dos Posters foi instalada com grande dignidade e aí serão
apresentados 250 trabalhos. Dos melhores trabalhos aprovados foram seleccionados por um júri
para o efeito constituído (Presidente da SPC, Presidente da Comissão Científica do Congresso e Pre-
sidente da Comissão de Educação e Investigação Científica), quatro comunicações para apresen-
tação especial na Sessão Plenária do Congresso, onde serão apresentados e discutidos por um painel
de peritos. A estes quatro trabalhos foram atribuídas Bolsas do XXVII Congresso Português de Car-
diologia.

Também durante o Congresso será lançado o primeiro número de uma publicação trimestral,
a «Factores de Risco Cardiovascular», que conta com o apoio do Grupo de Estudos de Risco Car-
diovascular da S.P.C. Iniciativa inédita e que julgamos de grande impacto na formação cardiovas-
cular dos médicos, cardiologistas e não cardiologistas, constitui a primeira publicação periódica,
escrita por portugueses e para portugueses, na área de risco cardiovascular.

Durante este XXVII Congresso será ainda apresentado o livro «Olhares. Fragmentos para uma
História de Cardiologia Portuguesa». Numa edição de grande qualidade, nele serão apresentados
os Olhares de mais de quatro dezenas de personalidades que viveram a Cardiologia Portuguesa ao
longo das últimas décadas.

Finalmente, algumas palavras sobre o programa sócio-cultural que preparámos para este Con-
gresso. A Sessão Inaugural contará com o habitual apontamento musical, numa intervenção de
grande qualidade que, obviamente, aqui não desvendaremos. O jantar do Congresso, aberto a todos
os Congressistas, contará com uma animação de excelente qualidade que, temos a certeza, não dei-
xará indiferentes os cardiologistas portugueses e os seus convidados.

Na 4ª feira teremos o jantar da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que conta com o apoio
da junta de Turismo do Algarve, e durante o qual serão entregues os Prémios, Bolsas e demais dis-
tinções da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Apontamentos musicais preencherão também esta
última noite do Congresso.

Uma exposição de pintura, uma mostra do Museu de Cardiologia da SPC e uma exposição de
barcos de recreio completam o Programa Cultural do Congresso.

A instalação da exposição técnica foi objecto de estudo e redefinição de espaços. Alargou-se a
exposição a novas áreas, integrando nela pequenos espaços de lazer e descanso, onde é possível
beber um café ou um refresco, ler um jornal ou dar dois dedos de conversa com o colega que não
vemos há anos.
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Uma palavra de agradecimento é devida à Indústria Farmacêutica e de Equipamentos, bem
como a outras entidades que se associaram ao evento e que no local próprio não deixaremos de
citar. Sem eles não era possível fazer um Congresso com esta dimensão.

Desejamos pois que todos os Congressistas desfrutem bem este XXVII Congresso Português de
Cardiologia.

Carlos Perdigão Cassiano Abreu Lima
Presidente da Comissão Científica 

Presidente da SPC do XXVII Congresso Português de Cardiologia
Vice-Presidente da SPC
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Presidente da Comissão Científica
João Morais

Comissão Executiva
Cândida Fonseca
Carlos Aguiar

Lídia de Sousa
Luís Elvas
Manuel Antunes
Marco Costa
Miguel Mendes
Susana Martins

N.º de inscritos
(médicos e não médicos): 1930

XXVIII CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Vilamoura, Tivoli Marinotel, 22 a 25 de Abril de 2007

Comissão Organizadora
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Caro Congressista

O XXVIII Congresso Português saúda-vos e agradece a vossa presença.
Durante quatro dias Vilamoura vai ser capital da Cardiologia Portuguesa. Várias centenas de

intervenientes activos vão ao longo destes dias partilhar saber, informação e experiência. Com eles
faz-se um congresso, mas o sucesso só se completa quando as portas se abrem, o público assiste e no
fim aplaude.

Ao receber-vos dou corpo ao trabalho de uma vasta equipa que ao longo de um ano pensou e mon-
tou este evento que todos desejamos seja, cada vez mais, um grande acontecimento científico. Ao es-
tado da arte associámos a novidade, ao tratamento associámos a prevenção, à experiência associámos
a juventude.

Esperamos não desiludi-los
Para além da componente científica, razão de ser de estarmos aqui, não esqueceremos a compo-

nente lúdica, social e de festa que o congresso deverá materializar. O Congresso Português de Car-
diologia deve ser, também ele, uma grande festa.

Este ano atribuímos ao nosso congresso um lema. 
«A Cardiologia e os Portugueses» representa a vontade de fazer sair para fora da Sociedade Por-

tuguesa de Cardiologia a força do Congresso. Levar até ao grande público, para quem o nosso traba-
lho do dia a dia se destina, algumas das nossas mensagens, foi também um dos objectivos que norteou
o nosso trabalho.

A todos um bom Congresso

João Morais
Presidente da Comissão Científica

Saudação aos Congressistas

Cursos pré-congresso (dia 21/04/2007):
*Aterosclerose uma Doença Sistémica
*Coração, Exercício e Desporto
*A Urgência Cardiológica Revisitada
*Ultrassonocardiografia no serviço de Urgência e Cuidados Intensivos



68



Presidente do Congresso
Hugo Madeira

Presidente 
da Comissão Científica
Miguel Mendes

Comissão Científica
Carlos Aguiar
Diogo Cavaco
Eduardo Infante de Oliveira
José Silva Cardoso
Mário Oliveira
Miguel Abecasis

Paula Mota
Pedro Farto e Abreu
Quitéria Rato
Rui Anjos

N.º de inscritos
(médicos e não médicos): 1897

XXIX CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Vilamoura, Tivoli Marinotel, 20 a 23 de Abril de 2008

Comissão Organizadora

Caro congressista,
Em meu nome pessoal e da equipa que o preparou, venho dar-lhe as boas-vindas ao XXIX Con-

gresso Português de Cardiologia!
Escolhemos o lema «Viver o coração» e um logótipo que espalha animação e movimento, simbo-

lizando o empenho dos cardiologistas e de todos os profissionais de Saúde que centram a sua vida
profissional em torno do coração e da Saúde cardiovascular dos portugueses.

Organizámos um programa científico vasto e apelativo, com sessões de vários formatos, em que
os prelectores nos vão fazer reflectir sobre os avanços mais recentes que devemos introduzir na prática
clínica. 

Elaborámos um programa com temas emergentes da nossa especialidade, da Medicina Interna
e de novas áreas como a Genética e a Gestão em Saúde, a que não podemos ficar indiferentes. Como
é próprio do congresso colocámos em diálogo as várias sub-especialidades da Cardiologia para que
o conhecimento flua entre elas e seja discutido.

Tentámos proporcionar-lhe um tempo de enriquecimento da bagagem científica e uma atmosfera
descontraída que lhe permita renovar conhecimentos, rever colegas e recarregar baterias até ao pró-
ximo Congresso.

Agradeço a todos os que me acompanharam nestes 12 meses e que deram o seu melhor esforço
para que a Cardiologia portuguesa guarde uma memória positiva do XXIX! 

Miguel Mendes
Presidente da Comissão Científica 

Saudação aos Congressistas
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Cursos pré-congresso (dia 19/04/2008):
* Curso prático de Arritmias Cardíacas
* A Prova de Esforço Cárdio-Respiratória em Cardiologia
* Genética para Cardiologistas: da Investigação à Aplicação Clínica
* Estatística em Investigação Clínica
* Nutrição e Doença Cardiovascular
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Presidente 
da Comissão Científica 
José Silva Cardoso

Comissão Executiva 
Alexandra Gonçalves
Ana Oliveira Soares
Brenda Moura
Cristina Cruz

Cristina Gavina
Domingos Magalhães
João Carlos Mota
João Coutinho
João Primo
José Ribeiro
José Ilídio Moreira
Jorge Ferreira
Luís Oliveira

Maria João Lima
Miguel Mendes
Teresa Pinho

N.º de inscritos
(médicos e não médicos): 1834

XXX CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Vilamoura, Hotel Tivoli Marina, 19 a 22 de Abril de 2009

Comissão Organizadora

Bem-vindo ao XXX Congresso Português de Cardiologia

Congresso...!
As palavras flúem sem que muitas vezes lhes aprofundemos o sentido...
A palavra Congresso associa-se a outras como Congregação, Congregar, Congruência,

Congruidade.
No seu conjunto expressam ideias de diálogo, encontro, união, harmonia.
E é disso que trata o Trigésimo Congresso!
O seu foco é Portugal.
Tanto tempo, no dizer de alguns, dividido pelo medo de existir. Raiz de separação, inveja, intriga

e maledicência.
O tempo é de mudança.
E o Trigésimo Congresso navega essa mudança.
É um olhar positivo sobre o que, através de um esforço de cooperação e de equipa, se faz com
excelência em Portugal nos domínios da investigação e da assistência cardiológicas.
É um impulso construtivo.
Uma chamada ao diálogo, à união, à harmonia. Que se edificam pela ponderação e focalização

no que é positivo. E pela sua expressão e verbalização sinceras.
Reunião de todos em Congresso sobre o coração, o Trigésimo é um apelo especial a cada um.

Para que achando-a em si mesmo, desenvolva e dissemine essa Força positiva..., do Coração...
E, transbordante, a viva em cooperação e harmonia com os outros.
Bem-vindo, pois, ao XXX Congresso Português de Cardiologia!

José Carlos Silva Cardoso
Presidente da Comissão Científica do XXX Congresso Português de Cardiologia

Saudação aos Congressistas
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Cursos pré-congresso (dia 19/04/2009):
* Hipertensão Arterial no Âmbito da Medicina Geral e Familiar
* Doença Coronária na Medicina Geral e Familiar
* Actualização em IC – a Interface entre a Medicina Geral e familiar e a Cardiologia hospitalar
* Fibrilhação Auricular: dos Mecanismos à Decisão Clínica
* Ensaios Clínicos em Cardiologia – Formação de Investigadores. Aspectos metodológicos, científicos e éticos
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Comissão Organizadora
Presidente do Congresso
Manuel Antunes

Presidente da Comissão 
Científica / Comissão Executiva
Cândida Fonseca

Comissão Científica 
/ Comissão Executiva
Aníbal Albuquerque
Diogo Magalhães Cavaco
Manuel Almeida
Maria de Lurdes Ferreira
Maria Fátima Pinto
Mário Oliveira

Miguel Mendes
Miguel Sousa Uva
Nuno Cardim
Quitéria Rato
Susana Robalo Martins

N.º de inscritos
(médicos e não médicos): 2147

XXXI CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Centro de Congressos de Lisboa, 9 a 12 de Abril de 2010

Comissão Organizadora

Bem-Vindo(a) ao XXXI Congresso Português de Cardiologia.

Convergência de Saberes.

Lisboa, a cidade do nosso Congresso de 2010, é um local de excelência para a Convergência de
Saberes. 

E se outra razão não houvesse, a sua presença neste evento justifica todo o trabalho que a Comis-
são Organizadora levou a feito durante um ano, convergindo saberes científicos e partilhando decisões
sobre a Medicina Cardiovascular. 

A Convergência de Saberes é o garante da mudança, inspiração que estimula a criação, razão
que provoca a reinvenção das identidades, numa nova forma integrada de ser e de estar. 

O lema do nosso congresso é um contributo para uma Medicina personalizada, mas também é
um olhar na edificação da cidadania. 

O nosso contributo para a Medicina Cardiovascular, como resultado da convergência de saberes,
pretende alicerçar um novo patamar de inovação e conhecimento.

O nosso trabalho na organização do Congresso terminou. Começa agora o seu, com a participação
activa no programa científico e social que preparámos para si.

Obrigada pela sua comparência e bem-vindo(a) ao Congresso.

Cândida Fonseca
Presidente da Comissão Científica do XXXI Congresso Português de Cardiologia

Saudação aos Congressistas
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Presidente do Congresso
Manuel Antunes

Logística
Cândida Fonseca
Fátima Pinto
Miguel Sousa Uva

Relações com a Indústria
Manuel Antunes
Carlos Aguiar
João Morais

Comissão Científica
Aníbal Albuquerque - Coordenador

Presidentes da APAPE e da APIC
Coordenadores dos Núcleos e
Grupos de Estudo da SPC
Maria Júlia Maciel
J. Silva Cardoso
João Coutinho
Severo Torres
Victor Sanfins
Miguel Sousa Uva

N.º de inscritos
(médicos e não médicos): 1575

XXXII CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Centro de Congressos de Lisboa, 8 a 10 de Abril de 2011

Comissão Organizadora

Bem vindos ao XXXII Congresso Português de Cardiologia

Após o assinalável êxito do Congresso de 2010, a Direcção decidiu repetir o modelo, apenas com
ligeiras modificações. Este ano sob o lema de «Arte de bem cuidar do Coração», o programa foi ela-
borado para agradar a todos durante todo o tempo. No que diz respeito ao programa estruturado de
mesas-redondas, controvérsias e conferências, optou-se por uma ligeira diminuição de oito para seis
ou sete salas simultâneas, numa tentativa de reduzir a dispersão dos congressistas.

O programa, da responsabilidade da Direcção e com colaboração dos Grupos de Estudo e Asso-
ciações Especializadas, foi certificado pelo EBAC, com um ligeiro acréscimo de créditos em relação às
edições anteriores. Pensamos ter conseguido um conjunto de sessões equilibrado e bem distribuído
pelas várias áreas do conhecimento cardiológico, que permitirá manter um interesse permanente da
maior parte dos congressistas.

Salientamos as várias reuniões conjuntas com sociedades estrangeiras irmãs e com sociedades na-
cionais de especialidades afins com as quais se estabeleceram protocolos de colaboração.

Finalmente, os muitos convidados internacionais vão, certamente, acrescentar-lhe o prestígio.
Aqui lhes agradeço a sua disponibilidade para virem até nós.
O processo de submissão de resumos decorreu sem qualquer incidente ou queixa. Ao contrário do

que vemos acontecer um pouco por todo o lado, as datas-limite foram mantidas e cumpridas.
Das quase cinco centenas e meia de resumos recebidos foram seleccionados cerca de dois terços,

distribuídos por 121 comunicações orais e cerca de 235 cartazes. De um modo geral, é perceptível uma
melhoria de qualidade científica, o que muito contribuirá para o êxito deste congresso que contará,
ainda, com os habituais simpósios promovidos pela indústria farmacêutica e de equipamentos, que
reflectirão os mais recentes avanços diagnósticos e terapêuticos.

Finalmente, sob o ponto de vista social, a habitual Cerimónia de Abertura e o Jantar do Congresso
irão proporcionar a todos bons momentos de convívio, com apontamentos culturais inéditos. Sendo o
exercício é uma boa forma de cuidar do coração, chamamos a atenção de todos para a mini-maratona
que se realizará no Sábado.

Lembro, ainda, que este é também um congresso eleitoral, com eleições para Presidente-Eleito,
próxima Direcção, Direcção das Associações Especializadas, e Coordenações dos Grupos de Estudo e
Núcleos Profissionais.

A todos desejo um Congresso profissional e pessoalmente gratificante.
Manuel J. Antunes

Presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia

Saudação aos Congressistas
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Presidente
Lino Gonçalves

Comissão Científica
Lino Gonçalves
Carlos Aguiar
Filipe Macedo
Maria João Ferreira
Mariano Pêgo

Presidentes da APAPE e da APIC
Coordenadores dos Núcleos 
e Grupos de Estudo da SPC
Coordenador da Associação 
Portuguesa de Jovens 
Cardiologistas

Relações com a Indústria
Mário G. Lopes
Lino Gonçalves
Carlos Aguiar

N.º de inscritos
(médicos e não médicos): 1265

XXXIII CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Vilamoura, Hotel Tivoli Marina Vilamoura, 22 a 24 de Abril de 2012

Comissão Organizadora

Bem-vindos ao XXXIII Congresso Português de Cardiologia
O Congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia é o maior evento de educação médica continuada na área da Medicina Cardiovas-

cular que se realiza anualmente em Portugal. Por esse motivo, é de importância fundamental que a educação médica que nele é oferecida seja
de elevada qualidade e com a indispensável actualidade, sempre com os olhos postos no futuro, permitindo assim, no final, um melhor trata-
mento dos doentes cardiovasculares, em Portugal. Prova dessa elevada qualidade científica e pedagógica é a acreditação da EBAC que mais
uma vez nos contemplou com 18 créditos. Este sucesso só foi possível graças ao apoio de uma Comissão Científica empenhada, assessorada
pelos Grupos de Estudo e pelas Associações Especializadas da SPC, conjuntamente com uma iniciativa inovadora e bem sucedida de auscultação
directa aos sócios da SPC.

Hoje em dia é impossível realizar um trabalho de elevada qualidade sem se trabalhar numa equipa multidisciplinar. Por este motivo, sob
o tema de «trabalhar em equipa para tratar e proteger o coração» iremos abordar neste Congresso variados temas da Medicina Cardiovas-
cular. As relações com a cardiologia europeia, americana e dos Países lusófonos mereceram um cuidado especial. Por outro lado, tentou-se
manter e se possível ainda melhorar as excelentes relações já existentes com outras áreas do conhecimento médico que fazem fronteira ou se
sobrepõem à Cardiologia. Temos consciência da grave crise económica e financeira que o País atravessa. Não olhámos, no entanto, para esta
situação com espírito de derrota antecipada. Pelo contrário, olhámos para esta situação como um desafio estimulante para sermos mais in-
teligentes, para sermos mais imaginativos, para sermos mais responsáveis e para sermos mais esforçados, de forma a que no final este Con-
gresso continue a ser o grande Congresso que sempre foi. Construímos ao longo deste último ano uma relação sã, transparente e objectiva
com a Indústria Farmacêutica e de Equipamento Médico, num espírito de respeito mútuo e de franca colaboração. Só assim foi possível ultra-
passar estes tempos difíceis.

Pelos motivos atrás explanados, este Congresso deverá necessariamente também ser um Congresso de alegria e de esperança num futuro
melhor que nós tanto precisamos, desejamos e certamente merecemos. Isso será sentido ao longo do Congresso. É também nestes momentos
difíceis que é particularmente importante ser solidários com aqueles que mais precisam e com esse objectivo em mente foi criado um jantar
humanitário para apoiar duas associações de pais com filhos com trissomia 21. Por esse motivo este jantar humanitário será denominado
«Jantar Olhar 21».

A prevenção cardiovascular terá também um momento próprio com a realização da tradicional maratona/caminhada e com a realização
de um jogo de futebol associado à distribuição de T-shirts do «AEIOU» da prevenção cardiovascular.

Este Congresso irá apresentar vários aspectos inovadores como sejam os cartazes electrónicos, o fórum de discussão electrónico dos tra-
balhos originais, e a transmissão online em directo e em diferido de numerosas sessões científicas. De notar ainda que será efectuada a trans-
missão em directo pela Internet para o Brasil dos dois Simpósios Luso-Brasileiros, e que o Congresso terá uma presente regular no Facebook
e no Twitter.

Como já se aperceberam, do que atrás foi dito, a Comissão Científica do XXXIII Congresso Português de Cardiologia teve sempre os seus
objectivos bem definidos e adequados à realidade. Em breve iremos ver o resultado deste grande trabalho em equipa. O apoio da Direcção da
SPC desde o primeiro momento foi fundamental. A participação de todos os sócios foi vital, na elaboração de propostas, no número record de
peritos para avaliar os resumos, na apresentação de temas, na moderação de mesas-redondas, conferências, no elevado número de comuni-
cações orais e cartazes submetidos, bem como em muitas outras tarefas indispensáveis para a realização deste grande Congresso. Fomos ou-
vintes atentos das vossas palavras sábias. Todas elas foram levadas em conta. Por isso foram criadas, entre outras iniciativas, uma invasive
village, um centro de simulação biomédica, bem como um ambiente mais propício ao trabalho de todos.

Por outras palavras, este é seguramente o vosso Congresso, o Congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. Estivemos neste último
ano aqui para vos servir e para servir a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, como uma equipa trabalhadora, coordenada e eficiente. Bem
vindos pois a Vilamoura e ao vosso Congresso. O Congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia!

Lino Gonçalves
Presidente do XXXIII Congresso Português de Cardiologia

Saudação aos Congressistas

Congressos 77

Cursos pré-congresso (dia 21/04/2012):
* Curso de Investigação, como Investigar
* Dislipidemia e Fibrilhação Auricular para Medicina Geral e Familiar
* Imagem e Doença das Coronárias
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XXXIV CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Vilamoura, Hotel Tivoli Marina Vilamoura, 28 a 30 de Abril de 2013

Comissão Organizadora

Bem-vindos ao XXXIV Congresso Português de Cardiologia

A Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC), fundada em 9 de Julho de 1949, tem uma missão: promover o de-
senvolvimento da medicina cardiovascular ao serviço da saúde da população portuguesa. Para alcançar este objectivo
estatutário, a SPC recorre a vários meios, entre os quais o Congresso Português de Cardiologia.

O congresso da SPC realiza-se desde 1974, um ano de grandes mudanças na sociedade portuguesa. Trinta e nove
anos depois, dá-se a XXXIV edição do congresso, há muito reconhecido pela sua excelência científica, reflectida no ele-
vado número de créditos atribuídos pelo European Board for Accreditation in Cardiology, e por ser o maior evento de
educação médica contínua na área cardiovascular que se realiza anualmente em Portugal.

O XXXIV Congresso Português de Cardiologia tem como lema A Evidência, a Prática e as Políticas. «A Evi-
dência» porque o congresso é o fórum ideal para a apresentação de novas evidências e para a análise crítica das evidên-
cias mais recentes; é também um espaço para revisão e actualização do conhecimento médico. «A Prática» porque a
divulgação dos resultados clínicos, observados no mundo real, gera evidência que permite aferir, monitorizar e optimizar
a implementação da melhor ciência. «As Políticas» porque o médico não é o único determinante da decisão clínica; os re-
cursos para a saúde devem ser aplicados de forma racional e a ciência médica deve ajudar a informar as políticas de
saúde, particularmente em áreas prioritárias como as doenças cérebro-cardiovasculares. O programa do congresso con-
templa um conjunto de sessões especiais, dedicadas ao lema do congresso e que terão lugar na sala Neptuno.

À semelhança dos congressos anteriores, o XXXIV tem as suas componentes de inovação. Destaco as checklists da
SPC, uma ferramenta electrónica simples e facilmente disponível que permitirá aproximar a evidência e a prática clí-
nica; o Manual de Reabilitação Cardíaca, o primeiro livro de texto da SPC, que ajudará o médico a promover a quali-
dade de vida do doente que já sofreu um evento cardiovascular; uma nova categoria de comunicação livre, na área da
imagiologia cardiovascular, uma das disciplinas da cardiologia que tem apresentado desenvolvimentos mais signifi-
cativos nos últimos anos; e, finalmente, uma sessão dedicada aos melhores estudos originais publicados na Revista
Portuguesa de Cardiologia.

Ao XXXIV Congresso Português de Cardiologia foram submetidas 694 comunicações livres, o maior número de sem-
pre, comprovando o interesse crescente da comunidade médica por este congresso. Em resposta, a Comissão Científica do
XXXIV Congresso Português de Cardiologia atribuirá sete prémios científicos, igualmente o maior número de sempre.

Em nome da Comissão Científica e Organizadora, agradeço a todos os que contribuíram para o sucesso do XXXIV
Congresso Português de Cardiologia. Estou particularmente grato pela colaboração das indústrias farmacêutica, de
equipamentos e de dispositivos médicos, e honrado pela presença dos participantes no congresso. A todos desejo um
bom congresso. 

Carlos Aguiar
Presidente da Comissão Científica e Organizadora do XXXIV Congresso Português de Cardiologia

Saudação aos Congressistas

Congressos 79

Cursos pré-congresso (dia 27/04/2013):
* O que o Cardiologista deve saber sobre Diabetes: Investir no Capital Vascular
* Utilização de iPADs em Cardiologia
* Curso de Anticoagulação na Fibrilhação Auricular da SPC
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XXXV CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA

Palácio de Congressos do Algarve, Salgados - Albufeira, 27 a 29 de Abril de 2014

Comissão Organizadora

Bem-vindos ao XXXV Congresso Português de Cardiologia

Organizar a maior reunião anual da nossa comunidade cardiológica é um exercício de humildade e
atrevimento. Começamos por ser confrontados com a excelência de congressos passados e acabamos a
querer fazer melhor! 

Espelhando o lema deste ano, Dos Limites da Ciência ao Estado da Arte, e privilegiando sempre a for-
mação e actualização, reforçámos a abordagem de áreas em que a evidência escasseia e por isso mais in-
definidas e controversas. As preocupações e desafios dos tempos que vivemos marcam também presença
com um maior número de sessões dedicadas a políticas de saúde. Além de não querermos virar as costas
às dificuldades do presente, é nossa vontade fazer parte das soluções e ajudar a reinventar o caminho que
nos levará até patamares mais elevados na saúde cardiovascular da nossa população.

Mudámos de localização de forma a proporcionar aos congressistas o conforto de um centro de con-
gressos dedicado a receber eventos desta envergadura, introduzimos novos formatos de sessões mais di-
nâmicos e disponibilizámos novas ferramentas para proporcionar uma aprendizagem mais eficaz e uma
navegação mais simples pelo programa científico, de forma a tornar mais agradável a participação e a
estimular o debate construtivo.

Tal como uma montra, o nosso congresso exibe o que somos enquanto sociedade científica, bem viva e
fervilhante de projectos, privilegiando o diálogo com as outras sociedades científicas nacionais e interna-
cionais, como comprova o grande número de sessões conjuntas, e que orgulhosamente exibe o seu passado
como um passaporte para o futuro.

Conjugando recomeço e continuidade, renovação e novidade, trabalhámos durante o último ano para
transformar estes dias num feliz encontro de pessoas muito diferentes nas suas expectativas, saberes e
experiências. 

Os meus votos para que este seja o congresso em que todos se revejam e que a todos traga o tão mere-
cido e necessário interregno de reflexão, relaxamento, convívio, enriquecimento e motivação!

M. Graça Castro
Presidente da Comissão Científica e Organizadora do XXXV Congresso Português de Cardiologia

Saudação aos Congressistas

Congressos 81

Cursos pré-congresso (dia 26/04/2014):
* Prostanóides na Hipertensão Pulmonar
* Curso Prático Acessos Vasculares Ecoguiados
* Hipertensão e Diabetes Atração Fatal
* Suporte Avançado de Vida em Insuficiência Cardíaca SAVIC
* Como fazer Investigação Científica - As vozes da experiência
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XXXVI CONGRESSO PORTUGUÊS DE CARDIOLOGIA
Palácio de Congressos do Algarve, Herdade dos Salgados - Albufeira, 

18 a 21 de Abril de 2015

Comissão Organizadora

Saudação aos Congressistas

     O Congresso da Sociedade Portuguesa de Cardiologia realiza-se este ano sob o lema O Coração no mundo 
em Mudança.

Nos dias de hoje, não só a progressão da ciência é veloz como a disseminação do conhecimento acontece 
em vertiginosa espiral centrífuga. A atualização constante do saber em medicina cardiovascular é uma ne-
cessidade e o Congresso é o maior acontecimento nacional de educação médica continuada, nessa área. Mas, 
além da atualização científica, no Congresso partilham-se experiências, confrontam-se e debatem-se práticas, 
questionam-se conceitos e estreitam-se relações com outras Sociedades Científicas, nacionais e internacionais. 

Num mundo em constante mudança, com enormes possibilidades nas áreas de diagnóstico e de terapêutica, 
a intervenção deve ser conduzida de acordo não só com a evidência científica, mas também de forma adequada 
ao contexto do doente. O programa científico do Congresso foi organizado com base nestes conceitos, tendo a 
inovação um papel central. E essa inovação inclui também um «novo olhar» sobre o que já existe e que terá 
possibilidade de ser transformado e aplicado «de novo», de outra forma, noutros contextos. 

O Congresso foi construído por uma equipa vasta, devotada, cooperante, abrangendo Direcção, Comissão 
Organizadora, Grupos de Estudo, Núcleos e Associações, Sócios e equipas do Secretariado, da Logística, dos Au-
diovisuais e da Informática. Exteriormente, contámos também com o envolvimento da Sociedade Europeia de 
Cardiologia e de outras Sociedades Científicas, nacionais e internacionais. A cooperação com a Indústria Far-
macêutica e de Equipamentos e Dispositivos Médicos foi também determinante para a construção do Congresso. 

Seguindo as vertentes temáticas da prevenção, intervenção e inovação, mantivemos o formato daquilo que 
nos congressos prévios considerámos um sucesso. Mas a inovação, fundamental quando se constrói algo, in-
cluiu novos modelos de sessões, como a «Investigação e estado da Arte», «Curriculum fundamental», «How 
to» (incluindo-se entre estas a aplicação das Boas Práticas Clínicas à Investigação) e «Top stories in Cardio-
logy», com apresentações selecionadas do que em 2014, foi considerado pelos Peritos como um «Nobel» que 
pode levar à mudança. Foi também delineada uma sessão dedicada à Indústria Farmacêutica e dirigida aos 
que querem saber o que de melhor foi «produzido» no último ano, quer na área dos fármacos, quer na dos dis-
positivos ou equipamentos.

Foram submetidos ao Congresso 755 comunicações livres, comprovando a vitalidade da cardiologia na-
cional. Serão atribuídos seis Prémios Científicos nesse contexto. 

A prevenção será espelhada na prática pela realização da 6.ª Mini-maratona realizada nos Congressos da 
SPC, em prol da saúde cardiovascular, aberta à participação da população.

Usámos a tecnologia como meio preferencial de comunicação, estando as principais iniciativas do Con-
gresso disponíveis no microsite do Portal da SPC. Temos também presença regular nas redes sociais. À seme-
lhança do ano anterior, a aplicação do Congresso está disponível para dispositivos móveis, facilitando as 
escolhas do congressista.

O Congresso Português de Cardiologia é um enorme trabalho de equipa. E em nome da Comissão Científica 
e Organizadora, agradeço a toda a Equipa que o construiu. Agradeço-lhe a si, que tão generosamente nele 
está a participar. Seja bem-vindo ao seu Congresso.

Dulce Brito
Presidente do XXXVI Congresso Português de Cardiologia

Saudação aos Congressistas

Congressos 83

Cursos pré-congresso (dia 18/04/2015):

* Treino de exercício antes e depois da Doença Cardiovascular: o que saber
* Hands on da Anatomia à Intervenção
* Ecocardiografia de Sobrecarga
* Actualização em Anticoagulação Oral na Prática Clínica
* Suporte Avançado de Vida em Insuficiência Cardíaca
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Saudação aos Congressistas

O maior congresso científico do país e ponto de encontro de todos os que se dedicam à área cardiovascular 
apresenta-se "de cara lavada", com um novo visual, que se espera mais contemporâneo e funcional. Foi 
dado um grande enfoque na utilização das novas tecnologias e na construção de um programa científico 
abrangente, capaz de congregar toda a comunidade clínica e científica. Tentámos também alargar o con-
gresso à participação de novas gerações e de todos os profissionais de saúde com interesse em se actualizar 
nesta área. O avassalador sucesso das iniciativas "O Meu Primeiro CPC" e "CPC Para Todos" com a adesão 
maciça e a onda de expectativa que gerou em torno deste congresso provou que o conceito faz sentido e será 
certamente para continuar em edições futuras. Também o "Ciclo de Actualização em Cardiologia", uma 
linha mais formativa especialmente dedicada a não cardiologistas, foi acolhido com grande entusiasmo; em 
resposta ao interesse gerado por várias organizações médicas e às solicitações dos muitos colegas que não 
poderão participar no CPC2016 será transmitida em directo para plataformas online de formação médica 
continuada ("live streaming"). 
O congresso que agora começa, sob o lema "O Pulsar da Ciência, ao Ritmo do Coração" conta com grandes 
nomes da Cardiologia e da Cirurgia torácica mundial, que nos honram com a sua presença e que, estou 
certo, nos deixarão fascinados com as suas brilhantes comunicações. Ainda assim, o que mais nos orgulha 
neste programa é a participação generalizada de toda a comunidade clínica e científica da área cardiovas-
cular nacional - o que contribui para um programa diversificado, abrangente e integrador. O CPC2016 é 
um grandioso trabalho de equipa que resulta da colaboração e empenho dos diferentes grupos de estudo da 
sociedade, da comissão organizadora, das associações especializadas, da direcção da SPC e dos mais de 500 
sócios da sociedade que quiseram, com o seu contributo pessoal, engrandecer o nosso congresso. É essencial 
agradecer a todos os palestrantes, moderadores e autores de comunicações científicas, bem como aos 
peritos e júris que aceitaram classificar as submissões de trabalhos ao congresso, nas suas dife-rentes 
vertentes. O número record de resumos submetidos e o também record número de inscritos no congresso é 
prova da vitalidade desta sociedade e do prestígio que este congresso alcançou mas obriga a um esforço 
adicional por parte da sociedade no seu todo. Foi um orgulho ser testemunha da resposta que esta 
sociedade foi capaz de dar a este desafio. 
Uma palavra final de agradecimento à indústria farmacêutica e dos dispositivos médicos, sem a qual 
grande parte desta organização não seria possível. Ao longo de todo este ano estabelecemos parcerias 
transparentes baseadas no interesse do CPC, com soluções muitas vezes complementares ao programa 
científico e das quais todos nos devemos orgulhar. Estamos muito satisfeitos com o resultado final. 
Que venha então o CPC2016! Vamos sentir o Pulsar da Ciência e deixar-nos levar pelo ritmo do nosso 
coração. 
Desejo a todos um excelente congresso! .. 

N.º de inscritos: 

Cursos pré-congresso (dias 22 e 23/04/2016):

Suporte Avançado de Vida
Europeu de Suporte de Vida Pediátrico
Suporte Avançado de Vida em nsuficiência Cardíaca
ECMO e Suporte Circulatório Mecânico Agudo
Prático de Acessos Vasculares Ecoguiados
Ecocardiografia para a Emergência
Electrocardiografia Clínica
nsuficiência Cardíaca Crónica

Multimodalidade de magem e Válvula Aórtica Percutânea
Cardiopatia e ravidez  Curso de Actualização
Fisiologia Coronária  do aboratório de emodinâmica à Clínica
Ecografia Pulmonar Point-of-Care (POCUS ung)
STEM -CARE
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Bem vindos ao CPC2017

Sob o lema Olhar o Coração  Conhecimento, novação e Arte , a .a edição do nosso congresso 
pretende continuar a representar o momento de referência para a divulgação e discussão dos 
problemas cardiovasculares que preocupam todos os pro ssionais de saúde, com particular 
envolvimento nesta importante área da medicina.

Pretendemos uma abordagem multidisciplinar baseada num programa cientí co de excelência, com 
um maior núme- ro de participantes, numa ampla discussão que abrirá caminho a novos projectos 
dentro da comunidade de cardio- logistas e outros especialistas, que, na prática clínica e na 
investigação procuram reforçar o conhecimento, introduzin- do cada vez mais inovação no desa o da 
prevenção, diagnóstico e tratamento dos problemas do foro cardiovascular.

Todo o desenvolvimento a que a civilização tem assistido na medicina resulta do espirito inquieto 
de muitos que, na procura contínua do saber e de enriquecer o conhecimento, tiveram a iniciativa e 
audácia de inovar. Falamos quase sempre de novas tecnologias aplicadas a medicina, mas muitas vezes 
com a arte de ser criativo no modo de explorar invenções. Talvez por isso, encontramos nos médicos a 
necessidade frequente de ligação com a arte no sentido estritamente musical, literário, na pintura e 
noutras diversas formas de manifestação artística. O nosso trabalho é assim repleto de conhecimento, 
inovação e arte. Além disso, o coração tem sido ao longo dos tempos foco preferencial de muitos 
autores que vêem neste complexo e fantástico motor  fonte de inspiração para que no seu admirável 
ritmo se sinta o pulsar da vida.

O programa do CPC 201  olhará para os avanços da ciência, mas procurará fazê-lo mantendo  rme 
a consolidação do conhecimento, associado à inovação e à necessária ligação do médico à cultura. 
Contamos com a intensa par- ticipação de todos os que partilham a área da medicina cardiovascular na 
sua prática clínica e ou na sua atividade de investigadores para enriquecer a dinâmica e a excelência 
deste congresso.

Porque este grande evento é fruto da dedicação continuada dum extenso trabalho de equipa, aqui  
ca um agrade- cimento muito sentido a toda a Comissão Cientí ca e Organizadora, ao departamento de 
congressos da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, à direção da nossa Sociedade e a todos os que 
deixaram o seu contributo para a cons- trução desta reunião magna da Cardiologia.

Vamos Olhar o Coração!
Com Conhecimento, novação e Arte.

io ivei a
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Comissão Organizadora
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Saudação aos Congressistas

Congressos 8

Suporte Avançado de Vida em nsuficiência Cardíaca 
Suporte Circulatório Mecânico Agudo
Prático de Acessos Vasculares Ecoguiados 
Ecocardiografia para a Emergência  
Electrocardiografia Clínica
magem nas cardiopatias congénitas
nsuficiência Cardíaca Crónica

Cardiopatia e ravidez  Curso de Actualização
Doença arterial não coronária  rastreio e diagnóstico (curso hands-on )
Segredos da submissão revisão de  um artigo científico

o coração da diabetes
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8 a 30 de Abril de 2018

Bem vindos ao CPC2018

Queremos que este congresso seja lembrado por todos como um momento especial, onde todos os 
congressistas tiveram a oportunidade de atualizarem os seus conhecimentos, onde foram apresentadas 
as mais recentes novidades da medicina cardiovascular e onde tiveram lugar muitos tipos de sessões 
com vários formatos, mas sempre num ambiente de grande informalidade e descontração.

Queremos também que seja lembrado como o congresso da inclusão, com outras especialidades e 
com outros profissionais de saúde, onde todos puderam estar presentes, mesmo aqueles que não 
tiveram convite, através do CPC4ALL.

Queremos que este congresso seja lembrado pela realização pela primeira vez de Live Cases, que 
tem o objetivo de partilhar as mais recentes técnicas e procedimentos invasivos, numa linguagem de 
proximidade com o cardiologista clínico e não cardiologista.

Queremos que este seja o congresso da informalidade e da alegria, mas também do rigor científico 
e do cumprimento dos tempos nos vários momentos do congresso.

Por favor participe ativamente nas sessões, mantenha-se atualizado e informado através da app 
CPC 2018.

Construa a sua agenda do congressista, consulte o programa social e não perca as muitas surpresas 
que preparamosespecialmente para si.

Um bem-haja a todos os que fizeram do CPC2018 o melhor congresso médico em Portugal.

Marco Costa 
P esiden e do CPC2018

Comissão Organizadora
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Saudação aos Congressistas

Congressos 8

N.º de inscritos  2706

Workshops 27 2 8
Diabetes e o Coração
Insuficiência Cardíaca Aguda e Crónica
Atualização em Arritmias para o não Cardiologista

Cursos Pós-Congresso (01/05/2018)
ECMO e Suporte Circulatório Mecânico Agudo
Curso Prático de Acessos Vasculares Ecoguiados
SAVIC - Suporte Avançado de Vida em       

      Insuficiência Cardíaca
Ecocardiografia 3D
"Hands-on" Anatomia à Intervenção
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