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Instituto Português do Ritmo Cardíaco 
 

Plano de Actividades para 2022 
 

 
As actividades do IPRC durante o ano de 2022 irão depender necessariamente da evolução da 
pandemia do Covid 19, que, apesar da melhoria da situação observada nos últimos meses de 2021, 
manterá alguma imprevisibilidade para 2022.  

Em princípio, se esta melhoria se mantiver, o Instituto poderá regressar à sua actividade normal, 
semelhante à que mantinha antes da pandemia. Planeamos assim, em conjunto com a APAPE, 
manter as habituais reuniões conjuntas, podendo além disso planear novos eventos presenciais a 
serem realizados no novo mini anfiteatro anexo à actual sede do IPRC (localizado na sala C do Centro 
Empresarial da Bicuda, Cascais). 

 Voltando ao calendário adoptado desde o início da actividade do IPRC / APAPE e apostando-se no 
regresso às reuniões presenciais, foi iniciada em Setembro de 2021 a organização da reunião anual 
“Arritmias 2022” que terá lugar durante o mês de Fevereiro, estando planeadas ainda, a Reunião dos 
Centros de Pacing em Maio e a Reunião Anual de Electrofisiologia em Novembro. 

Relativamente à reunião anual “Arritmias 2022”, foi iniciada a sua organização no início de Outubro 
de 2021, tendo-se reservado para o efeito as datas de 18 e 19 de Fevereiro de 2022 (6ª feira e 
Sábado), voltando-se, depois de um ano em que a reunião foi totalmente virtual, ao seu local 
anterior – o Hotel Miragem em Cascais. A Comissão Organizadora vai definir as características da 
reunião, decidindo se ela será preponderantemente presencial, podendo eventualmente optar-se 
por intervenções à distância por parte de alguns prelectores, sobretudo os estrangeiros; o programa, 
praticamente elaborado no final de Outubro de 2021, deverá assim voltar genericamente a uma 
formatação semelhante à que era antes da pandemia. Será definido com as casas da Indústria (de 
dispositivos implantáveis e material de electrofisiologia), através de sessões separadas por via 
electrónica, o tipo de apoio que estas poderão dar à realização da reunião; quanto aos laboratórios 
da Indústria Farmacêutica, serão contactados no sentido de poderem alugar espaços na exposição 
técnica.   

O IPRC, para além de participar nos aspectos científicos do planeamento da reunião, deverá, como é 
habitual, ter uma intervenção primordial na logística da reunião, em colaboração com a empresa de 
eventos escolhida e através dela com a firma de audiovisuais que irá apoiar a reunião; o IPRC deverá 
ainda centralizar outros aspectos da organização, incluindo o secretariado, a divulgação junto dos 
profissionais de saúde e a gestão da vertente económica.  

Relativamente à Reunião dos Centros de Pacing, a organização foi também iniciada em Outubro de 
2021, estando já definida a sua data (21 de Maio de 2022) e por proposta da Direcção da APAPE, tal 
como tinha sucedido em situações anteriores, será prestada homenagem a um novo Centro de 
Pacing, neste caso no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, pelo que o evento decorrerá num hotel 
se Penafiel.    

Por fim, a Reunião Anual de Electrofisiologia, planeada para Novembro de 2022, não tem ainda 
estabelecida a sua data concreta nem o local de realização.   

Relativamente a projectos de investigação, o IPRC está aberto a propostas de membros seus ou da 
APAPE para centralizar ou apoiar estudos multicêntricos, pondo à disposição dos investigadores os 
seus meios logísticos ou informáticos. Está em discussão a centralização pelo IPRC de um projecto de 
investigação, em que se pretende estudar o  
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período pós ablação de fibrilhação auricular, avaliando-se o perfil arrítmico do doente a curto e 
médio prazo através da utilização de uma metodologia de monitorização prolongada do 
electrocardiograma.  

 A recolha e publicação dos dados dos registos nacionais de electrofisiologia e pacing que se mantém 
numa base anual, deverá continuar a ser centralizado pela APAPE, dando o IPRC o apoio necessário, 
quer nos contactos com os centros quer na disponibilização do seu secretariado e meios informáticos 
para se proceder à elaboração final dos registos e sua publicação. 

Não tendo sido exequível no ano anterior, devido à pandemia e à falta de apoio da Indústria, 
mantemos o desejo de reactivar a iniciativa de apoiar através da atribuição de um subsídio 
monetário a publicação de trabalhos realizados em centros nacionais que venham a ser publicados 
em revistas estrangeiras de renome (indexadas).   
 
Tendo sido criadas na nova sede condições para se poderem realizar reuniões de pequena dimensão 
(até 30 pessoas), tal não foi exequível durante a maior parte do ano de 2021 pelas dificuldades 
determinadas pela pandemia para a realização de reuniões presenciais, estando agendado para 
Novembro desse ano um curso para técnicos cardiopneumologistas (Curso básico de 
Electrocardiografia); na sequência deste, pretende-se programar um curso avançado para técnicos 
sobre o mesmo tema, para uma data de 2022; é nossa intenção repetir esse tipo de cursos durante 
esse ano, estendendo-os a enfermeiros, estudantes de Medicina e internos de Cardiologia. Outro 
projecto é a criação de um Centro de Simulação em Electrofisiologia, a fim de apoiar cursos para 
médicos, promovidos pelas casas com dispositivos ou métodos de mapeamento cardíaco 3D. 

Continuamos interessados em contribuir para a formação noutros aspectos da Electrofisiologia 
Clínica e Emergência Médica no campo das arritmias, através de conferências, pequenos cursos ou 
colaboração em reuniões com sociedades ou associações médicas. 

Relativamente às Bolsas de Formação em Electrofisiologia, suspensas desde 20/21, pensamos em 
propor à Direcção da APAPE a possibilidade de as reabrir em 2022, diligenciando os necessários 
apoios junto da indústria de dispositivos e material de electrofisiologia. 

Pretendemos manter a colaboração com a Sobrac relativamente à Bolsa Luso-brasileira, tendo o 
estágio da actual bolseira brasileira em Portugal sido prolongado para 2022 devido às circunstâncias 
relacionadas com o Covid19, atrasando o seu início e prejudicando a formação; no final de 2022 será 
aberto concurso para a Bolsa do ano seguinte.  
   
Prevê-se o patrocínio pelo IPRC de bolsas mensais dirigidas ao tema Scientific/Medical Writing, em 
que se pretende dar formação científica médica e estatística que permita melhorar a elaboração de 
artigos científicos, com skills avançados para a utilização da língua inglesa na sua escrita.  
   
O portal do IPRC está em vias de ser renovado, adoptando um design mais moderno e acessível, 
procurando-se melhorar a apresentação de informações relativas à actividade científica nacional no 
campo das arritmias, publicitação das suas reuniões, mantendo-se actualizada a rubrica “A 
Arritmologia Portuguesa no Mundo”, o único meio entre nós que divulga a participação dos 
aritmologistas portugueses nas mais importantes reuniões internacionais, incluindo os 
conferencistas, participantes em simpósios, mesas-redondas ou debates ou ainda as comunicações 
orais ou em forma de poster.  

 



 

Bicuda Business Center 
Rua da Torre, 1591–1º-Sala F - 2750-756 Cascais 

Tel: 21 421 15 30 - Tem: 964 691 536 
iprc@iprc.pt 
www.iprc.pt 

 

Insistiremos na divulgação junto de internos ou outros médicos da possibilidade de poderem ser-nos 
endereçadas através do nosso portal questões dentro do campo da aritmologia; que poderá ser 
estendida aos doentes, continuando praticamente inaproveitada (algumas perguntas que nos têm 
chegado têm sido enviadas por mail). 

O Instituto manter-se-á disponível para patrocinar, se tal for solicitado, reuniões científicas, cursos, 
simpósios ou outras iniciativas no âmbito da sua área de interesse, desde que considere terem 
validade científica para o efeito.  

O IPRC pretende manter relações, para além da APAPE, com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, 
a Fundação Portuguesa de Cardiologia e com a Associação Portuguesa da Portadores de Pacemakers 
e CDIs, convidando membros seus para as nossas reuniões ou participando em iniciativas suas para 
as quais formos convidados.   

                                                                                                   


