EORP (EUROBSERVATIONAL RESEARCH PROGRAMME)
O EORP (EURObservational Research Programme) foi um programa lançado em 2010,
pela Sociedade Europeia de Cardiologia (ESC), com intuito de englobar diversos
registos europeus, de uma forma centralizada, para permitir um correto entendimento
da doença cardiovascular na Europa e obtenção de dados concretos sobre diversas
áreas de interesse. A colheita de dados observacionais seguindo metodologias
apropriadas permitiu, igualmente, uma melhor perceção da prática médica.
Por conseguinte, desde o seu início o EORP tentou congregar todos os países
membros da ESC assim como países afiliados, dividindo-se em 2 polos: Cardiologia
clínica (general; sentinel e special) e Prevenção cardiovascular.

Aproximadamente, 20 registos-piloto ou de longo prazo foram introduzidos desde 2010,
com mais de 80 países participantes, tendo já participado cerca de 1700 centros e
introduzidos por volta de 133.000 doentes.

Nos dias 30 e 31 de janeiro realizou-se o Primeiro Simpósio do EORP, na European
Heart House, tendo a SPC feito representar-se pelo Prof. Gonçalo Coutinho, como
membro da Comissão Coordenadora do CNCDC. Parte dos objetivos do encontro, que
decorreu durante 1 dia e meio, foi apresentar os resultados obtidos desde o início da
constituição do programa e delinear uma estratégia futura para o EORP. Contando com
a presença de distintos membros da ESC ligados ao programa, como o Dr. Vahanian,
Dr. Maggioni, Dr. Iung, a presidente-eleita da ESC, Dra. Barbara Casadei, entre outros,
constituiu-se vários grupos de discussão para debater pontos importantes, tais como:
1- O que está a correr bem dentro dos registos EORP;
2- O que está a correr mal dentro dos registos EORP;
3- Como melhorar no futuro;
4- Transferência de dados desde os registos nacionais para os registos EORP;
5- Como envolver os jovens cardiologistas nos registos EORP;
6- Quais os benefícios por participar nos registos EORP.

Um dos principais objetivos traçados no programa é a avaliação da utilização das
guidelines actuais para poder implementar um programa educacional para preencher
as lacunas do conhecimento em determinadas áreas. O conceito do círculo virtuoso foi
utilizado como paradigma do campo de ação e interação do EORP.

