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Saúde

Cardiology GaiaMeeting

A Cardiologia numa discussão
de elevado nível científico
O “Cardiology GaiaMeeting 2017” decorreu nos passados dias
31 de março e 1 de abril, reunindo mais de 380 participantes, num
espaço privilegiado da cidade Invicta, a Alfândega do Porto, um dos
melhores centros de congressos da Europa.

Este evento científico promovido pela equipa de trabalho do Serviço de
Cardiologia do CHVNG/E, liderada
pelo Dr. Vasco Ribeiro, foi motivado
pela comemoração, a 1 de abril de
2017, dos 25 anos do Laboratório de
Hemodinâmica do Serviço de Cardiologia do Hospital de Gaia. Sob o mote
“Share, Update, Innovate”, o “Cardiology GaiaMeeting” visou sobretudo

o encontro científico entre os vários
profissionais, sendo especialmente dirigido aos referenciadores deste Serviço que foi recentemente reconhecido
pela legislação nacional como um
Centro de Referência no tratamento
da doença cardíaca estrutural.
Procurou-se com este motivo comemorativo reunir num mesmo espaço
os profissionais envolvidos nas múlti-

plas posições da cadeia de avaliação e
referenciação dos doentes. Não só
aqueles que tratam os doentes, como
os que os referenciam, de modo a que
possam, em conjunto, obter um tratamento mais diferenciado, com as técnicas mais evoluídas no tratamento da
doença cardíaca. Algumas dessas técnicas atingem uma referência nacional, sendo capazes de ter um impacto
muito elevado, salvando doentes e
melhorando claramente a sua qualidade de vida.
Este evento contou também com a
presença de respeitados especialistas
internacionais que trouxeram o seu
contributo quer na área da Cardiologia
de Intervenção como na área da Arritmologia, num espaço de discussão do
mais elevado nível científico.
A tónica da discussão centrou-se
naquilo que são aspetos essenciais
para a prevenção da doença cardíaca e para a melhoria da qualidade do
tratamento e, sobretudo, “assertar
os pormenores necessários por forma a que consigamos que a população que servimos tenha a máxima
qualidade dos métodos de tratamento e, naturalmente, uma maior e melhor vida do ponto de vista da sua
saúde cardiovascular”, realça o Dr.
José Ribeiro, responsável pelo Laboratório de Ecocardiografia.
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No decorrer deste evento, foram
apresentados os dados estatísticos de
técnicas de tratamento aplicadas pela
HeartTeam e que fazem do Serviço de
Cardiologia do CHVNG/E o espaço
com maior experiência a nível nacional, seja no tratamento das doenças
cardíacas valvulares, com a técnica
TAVI ou a Mitralign aplicada à válvula
tricúspide, quer ao nível da Arritmologia com a ablação de arritmias cardíacas, técnicas que fazem deste Serviço
um Centro de Referência.
Destaca-se ainda a apresentação
de uma nova tecnologia de Ecocardiografia Tridimensional em tempo
real, obtida com dispositivos intracardíacos. Uma experiência inovadora com dispositivos protótipo, ainda em fase de investigação, com
imagens obtidas pela primeira vez
em seres humanos.
O “Cardiology GaiaMeeting” revelou-se assim um fórum de discussão
altamente proveitoso que permitiu
elevar o patamar de conhecimento
dos participantes. “É nosso objetivo
que os profissionais de Cardiologia
de todo o país encontrem no
CHVNG/E um espaço para tratar e
avaliar problemas cardiovasculares,
através da experiência da HeartTeam e do elevado nível tecnológico
de todo o Serviço”, conclui.

