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Sobre o curso formativo 
GaiaMEETING
Partilhe experiências e discuta os temas mais recentes. O GaiaMEE-
TING2022 é a quarta edição do curso formativo cardiovascular, bienal; 
a última edição teve lugar em Setembro de 2019, e contou com mais 
de 450 participantes.

Actualize conhecimentos: há sempre algo de novo. Os tópicos de revi-
são têm relação directa com diagnóstico e terapêutica cardiovascular, 
e abrangem temas clínicos e técnicos numa perspectiva prática, dirigi-
da à prática clínica do dia a dia. 

Inove nas perpectivas da abordagem à doença cardiovascular. Jun-
te-se a especialistas e a líderes de opinião, e anteveja o futuro: novas 
ideias, novas tecnologias, em sessões didácticas de nível elevado. A 
Cardiologia do Amanhã, Hoje.

Director do Cardiology GaiaMEETING2022
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A Edição de 2022.
O Cardiology GaiaMEETING2022 vai agregar especialistas nacionais 
e internacionais em doença cardiovascular. O programa inclui várias 
sessões, que abrangem temáticas de prevenção cardiovascular, sín-
dromes coronários agudos e crónicos, terapêutica anti-trombótica, 
insuficiência cardíaca, doença valvular, fibrilhação auricular, pacing e 
Arritmologia, e uma antevisão do futuro da medicina cardiovascular. 

A não perder: a conferência de Chiara Bucciarelli-Ducci sobre o futuro 
da imagiologia cardíaca avançada no diagnóstico de doença cardiovas-
cular, e a conferência de Holger Thiele sobre o futuro da assistência 
ventricular mecânica.

Coloque questões, levante dúvidas e marque uma posição. O Gaia-
MEETING2022 quer promover o máximo de interacção entre todos os 
participantes!

Local do evento.
O GaiaMEETING2022 terá lugar no Centro de Congressos da Alfândega 
do Porto, na tarde de 15 de Setembro e no dia 16 de Setembro. Guarde 
já o seu lugar, registe-se junto de um dos nossos sponsors!

Register here

POWERED BY



15:45

Síndromes Coronários 
Crónicos: uma abordagem 
contemporânea 
1. Abordagem da dor torácica em 2022

2. Depois do estudo Ischemia, o que mudou na prática clínica? 

3. Avaliação fisiológica por métodos não invasivos: o FFR virtual 
chegou finalmente à prática clínica?

4. Revascularização miocárdica: a decisão baseada na avaliação 
fisiológica das lesões melhora o prognóstico?

14:30

O que há de novo no 
âmbito da prevenção 
cardiovascular? 
1. Utilizar os anti-trombóticos na prevenção primária de eventos 
Cardiovasculares

2. Novas terapêuticas para o tratamento da dislipidemia: quando, 
e para que doentes

3. O que esperar das novas guidelines 2023 de Diabetes Mellitus 
e doença CV

4. Impacto económico e social da prevenção cardiovascular em 
Portugal: que alterações fazer ao SNS?
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17:30

Síndromes coronários 
agudos e terapêutica anti-
trombótica
1. Quanto tempo de dupla antiagregação plaquetária após SCA? 

2. O uso de AAS após SCA está em risco de extinção? 

3. MINOCA: novidades na abordagem diagnóstica e terapêutica

18:30

>CONFERENCE 

Chiara Bucciarelli-Ducci       
Cardiovascular imaging of beyond

Chiara Bucciarelli-Ducci é Consultora em Cardiologia nos Royal 
Brompton and Harefield Hospitals, Guys’ and St Thomas NHS Trust 
e é docente na School of Bioengineering and Imaging Sciences, Fa-
culty of Life Sciences and Medicine. No passado, exerceu o cargo de 
vice-presidente da EACVI (European Association of Cardiovascular 
Imaging). É, desde 2019, directora executiva da Sociedade de Res-
sonância Magnética Cardiovascular com base nos Estados Unidos. É 
especialista em imagiologia cardiovascular avançada e é apaixonada 
por educação e investigação em imagiologia cardíaca. A Professora 
Chiara Bucciarelli-Ducci é mentora das gerações mais jovens - e não 
só - de imagiologistas cardiovasculares, e tem desenvolvido esforços 
para o desenvolvimento das áreas de imagiologia cardiovascular para 
como ferramentas para orientar e melhorar os cuidados à doença e 
doentes cardiovasculares.
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9:00

Insuficiência cardíaca
1. ICFEp: desafios diagnósticos e terapêuticos em 2022 

2. Terapêutica inicial da ICFEr: one size fits all?

3. Cardio-Oncologia: o que precisa de saber o clínico sobre as 
novas guidelines?

4. Desafios organizacionais da Insuficiência Cardíaca Avançada

10:15

>CONFERENCE 

Holger Thiele
Mechanical Circulatory Support: Myths vs Science

Holger Thiele é director do Departamento de Medicina Interna/Car-
diologia do Heart Center Leipzig na Universidade de Leipzig, um dos 
maiores centros de medicina cardiovascular da Europa, e é professor 
de cardiologia na Universidade de Leipzig. As principais áreas de inte-
resse do Professor Thiele incluem o enfarte do miocárdio, insuficiência 
cardíaca aguda, choque cardiogénico, assistência cardiocirculatória 
mecânica e cuidados cardiovasculares agudos. Autor de mais de 600 
artigos em revistas científicas como o New England Journal of Medici-
ne, o The Lancet, JAMA, Circulation, JACC, e o European Heart Journal 
(com um factor de impacto cumulativo superior 4600), Holger Thiele 
recebeu múltiplos prémios da Sociedade Alemã de Cardiologia e de 
outras organizações.
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14:30

Fibrilhação Auricular, 
Pacing e Eletrofisiologia
1. Screening de FA: o diagnóstico precoce melhora os resultados?

2. Terapêutica de ablação na FA como primeira linha: já lá estamos?

3. Novas fronteiras do pacing e ressincronização biventricular

4. Como prever a morte súbita cardíaca no doente com miocar-
diopatia

15:15

Olhar a cardiologia ‘out of 
the box’
1. Os wearables com maior impacto na prática clínica

2. Inteligência humana vs inteligência artificial na prática da 
Cardiologia

3. Saúde digital em medicina cardiovascular: quo vadis?

11:15

Doença valvular
1. Tratamento da doença valvular aórtica assintomática: the earlier 
the better?

2. Os desafios da TAVI em 2022: os doentes de baixo risco e a 
durabilidade

3. Novos tratamentos na insuficiência mitral: que técnica para 
cada doente?

4. Tratamento da insuficiência tricúspide: que doentes, e quando?

12:30

>SESSÃO ESPECIAL 
13:00 ALMOÇO 
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