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Curso de Atualização em Cardiologia e Medicina Cardiovascular

Durante 3 dias, mais de 270
cardiologistas, internos e médicos
de
outras
especialidades
estiveram focados em rever os
últimos
estudos
científicos,
ensaios clínicos e guidelines na
área da Cardiologia. Temas desde
a prevenção cardiovascular à
abordagem
da
insuficiência
cardíaca integram o programa do
Curso, no qual foram também
discutidos os dispositivos e as
tecnologias mais recentes.

A Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, no Porto, acolheu o Curso de Atualização
em Cardiologia e Medicina Cardiovascular, promovido pela Academia Cardiovascular da
Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC). A iniciativa arrancou a 11 de janeiro e decorreu
até dia 13. Atendendo aos ganhos alcançados nas últimas décadas (em apenas 20 anos,
por exemplo, verificou-se uma redução de 40% da mortalidade por causa cardiovascular),
os especialistas deparam-se, agora, com um desafio acrescido: a necessidade de
atualização permanente de conhecimentos, aplicando-os de forma eficaz na prática
clínica.
«No fundo, estamos a condensar nesta ação formativa uma série de informação destinada
aos clínicos – e que diz respeito a todas as novas evidências no âmbito do tratamento das
doenças cardiovasculares», refere o Prof. Doutor Ricardo Fontes de Carvalho, diretor do
Curso.
O especialista acrescenta que «novas estratégias de abordagem da síndrome coronária
aguda, os fármacos mais recentes para tratamento da insuficiência cardíaca e até o recurso
às redes sociais e às aplicações móveis (ferramentas que podem auxiliar no tratamento dos
doentes) são outras temáticas com especial interesse. Estamos, pois, perante um Curso
com muita utilidade para a prática clínica».
De acordo com a Prof.ª Doutora Cristina Gavina, diretora da Academia Cardiovascular da
SPC, a inovação deste curso «está na procura incessante dos trabalhos mais impactantes,
nos vários domínios da Cardiologia, tentando desconstrui-los à luz de toda a evidência já
existente». A ideia é que os experts convidados para as várias sessões em agenda possam
«ajudar a perceber o essencial dos ensaios clínicos e dos estudos científicos – e cujos
conteúdos, aliás, nem sempre são o que parecem».

O Prof. Doutor João Morais, presidente da SPC, realça que esta ação formativa «reflete todo
o empenho da SPC – e, mais concretamente, da sua Academia Cardiovascular – em dar
resposta a uma lacuna evidente: a atualização sistemática de conhecimentos. O Curso
conta com mais de 270 participantes, o que demonstra bem o interesse gerado em torno
da Cardiologia e da Medicina Cardiovascular».
O presidente da SPC reforça que a Medicina Cardiovascular «tem registado progressos
assinaláveis – quer ao nível da produção de conhecimento científico, quer ao nível do
surgimento de terapêuticas e tecnologias para tratar as múltiplas patologias do foro
cardiovascular. Há um conjunto de tópicos, abrangendo todo o continuum cardiovascular,
que será assim revisto e abordado de um modo muito objetivo».
O Prof. Doutor Manuel Sobrinho Simões, diretor do Instituto de Patologia e Imunologia
Molecular e Celular (IPATIMUP) e professor catedrático da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto, foi um dos convidados para este evento – e que, logo no primeiro
dia do Curso, protagonizou uma conferência dedicada aos «Dilemas do Homem, do
Médico e do Cientista».
DISCURSO DIRETO | Prof. Doutor Ricardo Fontes de Carvalho, diretor do Curso
O que podemos esperar desta edição do Curso de Atualização
em Cardiologia e Medicina Cardiovascular e quais os objetivos?
Como sabemos, a Medicina Cardiovascular encontra-se em
constante evolução. Continuamente, estão a surgir ensaios
clínicos, estudos científicos e guidelines que, em suma, alteram a
forma como tratamos o doente com patologia cardiovascular. O
objetivo deste Curso foi fazer, durante 3 dias, uma atualização de
toda a nova ciência que emergiu nos últimos 2 anos, no campo
da Medicina Cardiovascular. Deste modo, pretendeu-se abranger
temáticas como a prevenção da doença (desde o enfarte de
miocárdio até à insuficiência cardíaca) e antecipar alguns dos
desafios que deverão surgir a médio e longo prazo.
Este Curso é também uma forma de suprimir as lacunas que existem ao nível da
formação de profissionais ligados à Medicina Cardiovascular?
Sem dúvida. Hoje em dia o cardiologista tem muita dificuldade em estar atento a tudo o
que surge de novo na área cardiovascular. Portanto, a realização deste Curso de
Atualização vem precisamente preencher uma lacuna. Trata-se de um momento centrado
na partilha de conhecimentos e que acaba por estar em consonância com os objetivos do
Congresso anual da SPC (ou seja, sistematizar e integrar todos os dados científicos na área
da Medicina Cardiovascular).
Que temáticas de especial relevância destacaria deste Curso?
Em tantas novidades que surgem, torna-se difícil destacar determinadas temáticas em
detrimento de outras. Ainda assim, o tema da prevenção cardiovascular, por exemplo, tem
um especial interesse, na medida em que têm sido disponibilizados novos fármacos que
alteram, de forma radical, o tratamento e a compreensão da doença cardiovascular.

DISCURSO DIRETO | Prof.ª Doutora Cristina Gavina, diretora da Academia
Cardiovascular

Quais os objetivos do Curso de Atualização em Cardiologia e
Medicina Cardiovascular?
Este Curso é realizado anualmente, tendo como destinatários os
especialistas de Cardiologia (assim como médicos de outras
especialidades), que dispõem de pouco tempo para fazerem a
atualização desejada. Assim, e num curto espaço de tempo,
procuramos apresentar e discutir as últimas novidades,
recorrendo a experts nas mais diversas áreas.
Quais os motivos que explicam a necessidade desse melhor
entendimento?
Umas das principais razões prende-se com o excesso de informação. E, por outro lado, os
progressos ocorrem de forma rápida. Há, de facto, um manancial de informação que nem
sempre nos permite diferenciar o que é ou não credível. Devemos ser críticos, de maneira
a perceber como é que os ensaios e os estudos publicados impactam a nossa prática
clínica.
Quais são as mais-valias do Curso?
A vertente prática é uma mais-valia que deve ser sublinhada, possibilitando a aquisição de
conhecimentos de um modo rápido e eficaz. Por conseguinte, os participantes deverão
fazer um juízo crítico perante o que lhes é apresentado.
DISCURSO DIRETO | Prof. Doutor Manuel Sobrinho Simões
Resumidamente, que conselhos dá aos jovens médicos?
A escolha da especialidade médica é, desde logo, um fator
crítico. O meu conselho é que os jovens optem por uma
especialidade que, verdadeiramente, vá ao encontro da sua
vocação e do seu gosto pessoal. Jamais podem fazer
escolhas movidos apenas pela perspetiva económica. As
mudanças são tão velozes que uma escolha baseada no
que atualmente é mais rentável financeiramente poderá,
em pouco tempo, revelar-se uma má opção.
A importância da formação, da transmissão e atualização
do conhecimento é crucial nos dias de hoje?
É mais importante do que, geralmente, pensamos.
Sobretudo porque o médico tem a obrigação de se
atualizar e introduzir a atualização no seu conhecimento clínico (ou seja, não se deve
restringir a ir atrás de tudo o que é novidade). Um médico experiente e atento às novidades
tem muito mais capacidade crítica para perceber o que há verdadeiramente de novo. Daí
que a formação, numa perspetiva de transmissão e atualização de conhecimentos, seja
hoje mais crucial do que nunca.

Considera que se produz demasiado conhecimento?
Produz-se demasiado conhecimento, em termos quantitativos, e com pouca filtração. Há
uma enorme facilidade na transmissão de mensagens – e que não são tão críticas, em
termos qualitativos, quanto isso. Este é um fator desprestigiante. Vivemos num mundo em
que, também no domínio científico, existem «fake news». Trata-se de um fenómeno de
difícil combate, pois muito do que é publicado nesses moldes também responde, de certa
forma, a algumas necessidades específicas.
Quais os grandes desafios que a Medicina e a Ciência enfrentam?
Desde logo, a capacidade de conservar o que é bom, melhorando. A quantidade de
informação assume, hoje, uma dimensão de tal ordem que, no futuro, o desafio está na
capacidade de triar o que realmente se traduz em benefícios concretos para os doentes.
Ou seja, a aplicação do conceito de «critical thinking». Nós, na Medicina, não necessitamos
da criatividade; precisamos, isso sim, é de pensamento crítico – e isto sem esquecer que a
Medicina se depara com mais dilemas éticos, comparativamente com a Ciência.
VOX-POP | A opinião dos participantes
“Creio que se trata de uma oportunidade única de estarmos perante um painel de peritos
de excelência. A mais-valia do Curso passa sobretudo pelo facto de podermos rever os
artigos científicos mais recentes, na área da Medicina Cardiovascular. Outra vantagem está
na possibilidade de ouvirmos a opinião pessoal dos peritos que integram os vários painéis.
A partilha da informação resumida de tudo o que há de novo, no campo da Medicina
Cardiovascular, traduz-se numa vantagem desta ação formativa, já que a prática clínica
diária impossibilita, muitas vezes, estarmos a par de todos os artigos científicos que vão
sendo publicados.”
[Duarte Silva, interno de Medicina Interna na Unidade Local de Saúde do Alto Minho]
“Mesmo para nós, enquanto especialistas, é importante a participação em ações de
formação que permita uma atualização contínua, no domínio cardiovascular. As temáticas
abordadas neste Curso são diversificadas, com várias palestras que integram oradores de
renome. A Medicina Cardiovascular está em constante evolução e, nesta perspetiva,
devemos procurar acompanhar tudo o que há de novo – e isto com o objetivo final de
proporcionar o melhor tratamento possível aos doentes.”
[Joana Silva, especialista de Cardiologia no Hospital dos Covões]
“O ano passado participei no Curso de Atualização. Gostei bastante, o que me motivou a
participar na edição deste ano. Os temas são interessantes e, mais uma vez, comprova-se
que estamos perante uma área da Medicina em evolução permanente – quer na vertente
clínica, quer na parte de intervenção. Em síntese, penso que a participação no Curso de
Atualização é a melhor forma de ficarmos a par de tudo o que há de novo, nas variadas
subáreas, além de testemunharmos as perspetivas dos oradores presentes.”
[Hugo Miranda, interno de Cardiologia no Centro Hospitalar Barreiro/Montijo]

Este foi, sem dúvida, um evento muito importante marcado pela excelência. Excelência da
audiência, constituída por mais de 270 especialistas e internos de cardiologia, que
participou ativamente, colocando questões e dando sugestões. Excelência dos
palestrantes e moderadores que, por sua vez, demonstraram estar ao nível dos grandes
eventos científicos internacionais. Excelência da organização, em particular da Academia
Cardiovascular, que deve ser congratulada pelo trabalho desenvolvido no âmbito deste
curso. Excelência dos conteúdos e materiais partilhados.
Por fim, é importante ressalvar que este curso, tendo o propósito de atualizar os
conhecimentos dos profissionais de cardiologia ao longo destes três dias pretende, ainda,
perpetuar-se no tempo e espelhar a continuidade que deverá ser inerente a este tipo de
formação, potenciando a partilha e utilização de conteúdos gerados e apresentados
através da sua disponibilização online no site da Sociedade Portuguesa de Cardiologia.
Desta forma, será possibilitado o acesso a todos os interessados em aprofundar temas e
detalhar determinados aspetos.
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