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Cardiologia: explorar fronteiras,
expandir conhecimentos
“EXPLORANDO AS FRONTEIRAS DA CARDIOLOGIA” FOI O LEMA DA IV
REUNIÃO CLÍNICA ANUAL DA UCARDIO – UNIDADE CARDIOVASCULAR
DE RIACHOS. O CARDIOLOGISTA E COORDENADOR DO PROJETO, DOUTOR JORGE HUMBERTO GUARDADO, CONTA AO PERSPETIVAS OS RESULTADOS DESTA REUNIÃO QUE, ALÉM DE SER UM EVENTO DE REFERÊNCIA, FOMENTA A TROCA DE EXPERIÊNCIAS E A PARTILHA DE SABER.

lho diário de um Cardiologista. Ambos os cursos foram complementados por oficinas
de trabalho, onde participaram 50 formandos.
O Primeiro dia encerrou com a Sessão Solene de Abertura, que foi precedida da conferência da Prof. Hortense Cotrim sobre consentimento informado em idades pediátricas, trabalho feito em grande parte na UCARDIO.
Respeitando o sucesso alcançado, também o dia seguinte arrancou com “uma mesa
brilhante” sobre a atualidade da Cardiologia com excelentes comunicações, onde esteve envolvido o Corpo Clínico da UCARDIO, ten-
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ciação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC), “o curso foi um sucesso”, já
que foi o primeiro do género em Portugal e teve uma adesão substancialmente superior
à prevista.
Outro ponto merecedor de destaque foi o Curso para Técnicos de Cardiopneumologia, pois abriu também a Reunião a profissionais com um papel determinante no trabawww.ucardio.pt

