
 

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 

Instituto Português do Ritmo Cardíaco (IPRC) 
 

Relatório de Actividades de 2021 
 

Durante o ano de 2021, as actividades do IPRC continuaram a ser em grande parte 
condicionadas pela pandemia do Covid 19, sobretudo no primeiro trimestre do ano, pelo 
que, devido ao agravamento da situação sanitária no final do ano anterior e primeiros meses 
de 2021, se resumiram à preparação da reunião “Arritmias 2021” que não pôde ser 
presencial. Obrigou ainda ao cancelamento da reunião de electrofisiologia de 2020,prevista 
para Novembro desse ano, levando as direcções do IPRC e APAPE a transferi-la para Maio de 
2021, fundindo-a com a reunião dos centros de Pacing previamente planeada para o mesmo 
mês. As Assembleias gerais ordinárias e todas as reuniões de preparação dos eventos 
tiveram de ser realizadas por teleconferência.  
Apesar das dificuldades, o Instituto tentou manter as suas actividades normais, sempre em 
colaboração com a Associação Portuguesa de Arritmologia, Pacing e Electrofisiologia 
(APAPE). 
 
Sede do IPRC 
Durante o ano de 2021 o IPRC funcionou regularmente no seu novo espaço, localizado em 
Cascais, no Edifício Bicuda Business, Rua da Torre, 1591 (sala F), que se encontrava já desde 
o ano anterior totalmente apetrechado para o efeito. Infelizmente o segundo espaço 
disponível no mesmo edifício (sala C), onde se situa um pequeno anfiteatro destinado a 
pequenas reuniões e cursos, não foi praticamente utilizado dadas as dificuldades colocadas 
pela situação pandémica. Na parte final do ano, chegou a ser organizado um minicurso 
dirigido a técnicos de cardiopneumologia, que no entanto teve de ser adiado para o início de 
2022.  
 
Direcção e secretariado 
O funcionamento do Instituto manteve-se assegurado pelos Presidente e Vice-Presidente da 
Direcção, com o apoio dos restantes membros da Direcção e da respectiva Seccretária, para 
além da colaboração esporádica de alguns sócios. 
Conforme a evolução da situação sanitária, a actividade do Instituto foi coordenada 
presencialmente e/ou à distância pelo Presidente do IPRC, incluindo os aspectos 
organizativos dos vários eventos realizados, tendo assegurado ainda os contactos externos 
necessários e a gestão dos conteúdos do portal on-line do Instituto.  
A Secretária da Direcção manteve a sua actividade anterior, colaborando nos mais diversos 
aspectos da gestão corrente da sede do IPRC, nomeadamente a manutenção das instalações, 
do material de escritório e do funcionamento da rede informática, assegurando a necessária 
reposição dos consumíveis. Manteve ainda as suas habituais funções no âmbito da 
organização de eventos, interagindo com os fornecedores e pessoal da indústria 
farmacêutica, electrofisiologia e de dispositivos médicos, assim como com os profissionais 
de saúde. Simultaneamente assegurou a utilização e manutenção da rede de comunicações, 
incluindo as telefónicas (rede fixa e móvel) e a correspondência geral, com utilização 
preferencial de meios electrónicos; foi ainda responsável pelas operações diárias da 
contabilidade. 
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Durante o ano de 2021, o Instituto manteve a avença com o seu advogado (Dr. Luís Sousa 
Macedo) que deu uma importante contribuição para a resolução de algumas dificuldades 
colocadas pela Segurança Social no respeitante à mudança para a nova sede, com a 
consequente necessidade de alteração dos Estatutos do IPRC, tendo ainda interferido em 
diversas questões colocadas pela gestão do condomínio do edifício da sede, que não 
funcionava, estando em curso uma tentativa encabeçada pelo IPRC para o reinicio das suas 
funções, de acordo com o definido pela lei.  
Foram realizadas as Assembleias Gerais Ordinárias previstas nos Estatutos, a primeira em 
Fevereiro e a segunda em Novembro ambas por via virtual, tendo sido discutidos e 
aprovados, entre outros itens, o Relatório de Actividades e as Contas referentes a 2020 
assim como o Orçamento e Plano de Actividades, referentes a 2022. 
A contabilidade continuou a ser assegurada pela firma J. Patrocínio Ld.ª, com a qual o 
Instituto mantém um contrato de prestação de serviços que implica um apoio permanente 
ao seu secretariado, o envio mensal da documentação e a realização de reuniões periódicas 
com a Direcção do IPRC para acompanhamento das contas e elaboração do orçamento 
anual. Toda esta documentação, conforme é obrigatório, é visada pelo Conselho Fiscal. 
 
Reunião anual de Arritmologia (“Arritmias 2021”) 
Devido aos condicionamentos relacionados com a ocorrência da pandemia de Covid19 
tornou-se impossível realizar o “Arritmias” no seu formato habitual, tendo-se optado pela 
realização de uma reunião totalmente virtual. 
Este facto levou a que a Comissão Organizadora, integrada por elementos da APAPE e IPRC, 
optasse por algumas soluções diferentes do habitual, com a anuência das casas da indústria 
habitualmente participantes. Foi decidido que as inscrições fossem gratuitas e o formato do 
programa alterado, tendo-se programado seis simpósios patrocinados pela indústria 
integrados no programa da reunião (para além de um simpósio satélite realizado no final da 
tarde na véspera da reunião e outros acessíveis através de links accionados nos stands 
virtuais). O facto dos prelectores intervirem à distância facilitou que, na quase totalidade dos 
simpósios, o conferencista acordado com a indústria fosse um convidado estrangeiro. O 
facto de prevermos que, devido ao tipo de reunião, a assistência fosse diferente da habitual, 
integrando um número muito maior de médicos “não aritmologistas” (cardiologistas gerais, 
internos de cardiologia, médicos de outras especialidades e, sobretudo, clínicos gerais), 
levou a que decidíssemos que algumas sessões fossem mais acessíveis e didáticas, 
nomeadamente os “Temas em Foco” e a sessão de Casos Clínicos.    
A reunião foi realizada nos dias 19 e 20 de Fevereiro (6ª feira e Sábado), tendo a sua 
coordenação sido centralizada por uma equipa sediada num estúdio montado no Hotel 
Sheraton em Lisboa onde estiveram presentes em permanência, entre outros, os 
presidentes da APAPE e IPRC, os técnicos de audiovisuais e os elementos da firma Xarm 
Eventos que apoiou a logística e o secretariado da reunião.  
O prelectores na sua quase totalidade gravaram previamente as apresentações, sendo o 
debate realizado por via electrónica no final de cada sessão, incluindo em muitos casos um 
painel de discussão, havendo ainda a possibilidade de perguntas enviadas à distância pelos 
participantes. A escolha dos moderadores foi feita de modo a que um deles pudesse estar 
presente no estúdio de modo a orientar localmente a sessão e dirigir a discussão.  
Tendo sido necessário garantir com antecedência o apoio financeiro das casas da indústria, 
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este veio a ser acordado através de reuniões em teleconferência entre os coordenadores da 
Comissão Organizadora e os responsáveis de cada uma das casas que aceitaram participar. 
Devido às características da reunião, o número de inscrições ultrapassou largamente o 
habitual, atingindo o número de 994 participantes (nos últimos anos situava-se à volta dos 
310 intervenientes). Como é evidente, não estavam todos a visualizar de forma permanente 
a reunião, havendo a possibilidade de poderem assistir mais tarde ao que lhes interessava, 
pois a plataforma informática da reunião continuava acessível na net durante um mês.    
A reunião contou com 74 participantes activos, entre prelectores, moderadores e membros 
de painéis, englobando 67 médicos (incluindo o número record de 17 convidados 
estrangeiros) e sete técnicos cardiopneumologistas e enfermeiros. 
Os grandes temas da reunião foram: “Ablação da fibrilhação auricular”, “Pacing fisiológico”, 
“Novas modalidades na ablação”, “Taquicardia ventricular em doentes com CDI”, “CDI 
subcutâneo – alargamento das indicações”, “Seguimento de doentes com dispositivos 
eletrónicos”, “Electrofisiologia virtual”, “Mapeamento e ablação de taquicardia ventricular” 
e “Anticoagulação peri e pós ablação”. 
O programa incluiu duas sessões conjuntas com outras sociedades científicas, uma com a 
Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC) e outra com a European Heart Rhythm 
Association (EHRA), representadas pelos respectivos presidentes. 
A primeira, focou a abordagem da fibrilhação auricular (FA) nalgumas situações particulares: 
FA sub-clínica, FA vagal, FA em doentes com cardiopatia e FA em doentes com alto risco de 
recidiva, tendo dois prelectores sido portugueses e outros dois brasileiros. A sessão com a 
EHRA, presidida pelo seu presidente, Christophe Leclercq, assim como pela presidente da 
APAPE (Leonor Parreira), abordou um tema de grande actualidade: “Prática da Arritmologia 
na era pós COVID”.  
O primeiro tempo da manhã do dia 19 foi preenchido pela habitual sessão “Temas em foco” 
em que se discutiram vários aspectos do tema “As arritmias no dia a dia do cardiologista”, 
sessão que, como referimos, se pretendia ser extremamente acessível e didática. 
Compreendeu assuntos como “Fibrilhação auricular: porquê e como manter o ritmo sinusal”; 
“Extra-sístoles ventriculares – quando referenciar para ablação” e “Insuficiência cardíaca: 
opções terapêuticas para além dos fármacos”. Como habitual, participou na discussão um 
painel alargado constituído por cardiologistas senior não aritmologistas, não tendo desta vez 
sido possível, dadas as características da reunião, promover a habitual intervenção dos 
participantes com recurso ao televoter.  
O programa incluiu ainda uma sessão baseada em Casos Clínicos, incluindo três casos, mas 
em que a apresentação de cada situação era seguida por uma revisão (“estado da arte”) da 
temática levantada por cada uma das situações clínicas, a cabo de cardiologistas sénior, com 
larga experiência no assunto.  
Antes da sessão final da reunião, em que foram entregues os prémios para o melhor poster e 
o melhor investigador, foram apresentados e discutidos os dados dos registos nacionais de 
electrofisiologia e de pacing referentes a 2020, pelos Vice-presidentes da APAPE da 
respectiva área. 
Na exposição de posters foi utilizada a metodologia electrónica, desta vez com as 
potencialidades proporcionadas pela sua transmissão através da plataforma informática da 
reunião, tendo sido batido de novo o número record de comunicações, que atingiu as 70 
apresentações. Com base na classificação dos resumos enviados previamente, o Júri do 
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prémio seleccionou três, sendo atribuído à que foi considerada a melhor o 1º prémio 
(prémio Medtronic) e às outras duas classificadas os 2ºs prémios. No final da sessão o 
primeiro autor do trabalho vencedor apresentou-o publicamente de forma abreviada numa 
sessão presidida pelos membros do Júri. 
Apoiaram a reunião um total de 10 casas de dispositivos médicos e laboratórios clínicos que 
participaram na reunião a nível da exposição técnica (stands virtuais), promovendo em seis 
casos simpósios científicos, que, como referimos, foram incluídos no programa. 
Apesar da falta de experiência em reuniões virtuais e das dificuldades encontradas, 
consideramos que a reunião teve sucesso não só pelo nível científico das apresentações, 
mas pela dimensão da audiência, quantificável a partir da plataforma informática da 
reunião, que se manteve sempre elevada (total de 2728 visualizações no primeiro dia e 3824 
no segundo), atingindo os seus picos na segunda parte das sessões da manhã (máximo 495 
pessoas a assistir em simultâneo no Sábado). 
 
Reunião de Electrofisiologia e Pacing APAPE/IPRC 2020/21 
Como é referido atrás, devido à ocorrência da pandemia de Covid19 não foi possível realizar 
em 2020 a Reunião Anual dos Centros de Pacing que, como habitual, estava planeada para o 
mês de Maio, tendo inclusivamente sido reservado para o efeito o Hotel Cascade em Lagos 
(Algarve).A Comissão Organizadora, integrando membros das Direcções do IPRC e APAPE, 
decidiu, com a concordância do hotel, adiar a reunião para Novembro desse ano. Como essa 
data coincidia com a da também habitual Reunião de Electrofisiologia foi decidido associar 
as duas, prolongando-se a duração do evento para um dia e meio (Sábado todo o dia e 
Domingo de manhã).  
Foi elaborado o programa da reunião e convidados os prelectores e moderadores, mas 
devido a novo agravamento da situação sanitária em Portugal nos últimos meses do ano, a 
reunião foi adiada novamente, tendo estado prevista primeiro para Fevereiro e mais tarde 
para Abril de 2021. No entanto, só em Maio as condições permitiram que fosse possível 
realizar presencialmente a reunião, no entanto obedecendo a todas as precauções exigidas 
pela Direcção Geral de Saúde. 
Assim, nos dias 15 e 16 de Maio de 2021, teve lugar na sala de reuniões do Hotel Cascade 
em Lagos, a “Reunião de Electrofisiologia e de Pacing 2021”, presidida pelos Drs. Leonor 
Parreira, presidente da APAPE e Daniel Bonhorst, presidente do IPRC, que, coadjuvados por 
uma Comissão Organizadora integrando elementos das Direcções das duas associações 
centralizou a coordenação científica e a elaboração do programa da reunião.   
A reunião teve 49 inscrições, tendo estado representados grande parte dos centros 
nacionais de electrofisiologia e de pacing, com o apoio das seis firmas da Indústria de 
dispositivos médicos e material de electrofisiologia os quais, na sua maioria, se fizeram 
representar por membros dos staffs, tendo alguns colocado banners no átrio do centro de 
reuniões para apresentação dos seus produtos. 
O programa científico foi elaborado de modo a equilibrar temas de electrofisiologia com os 
de pacing, distribuídos por seis sessões, repartidas pela manhã e tarde de Sábado e pela 
manhã de Domingo.  
A manhã do primeiro dia compreendeu uma mesa-redonda sobre ablação de fibrilhação 
auricular e duas sessões de controvérsia sobre as metodologias utilizadas para orientar a 
ablação das arritmias por reentrada e para realizar o isolamento das veias pulmonares na 
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ablação da fibrilhação auricular.     
A parte da tarde de Sábado foi preenchida por outra mesa-redonda, totalmente dedicada 
aos dispositivos sem eléctrodos, incluindo este tipo de pacing assim como os 
desfibrilhadores subcutâneos e por uma conferência relativa à detecção de “episódios de 
frequência auricular elevada” (AHREs) através de dispositivos implantados e sua indicação 
para o uso de anticoagulantes. 
A manhã de Domingo compreendeu uma terceira mesa-redonda dedicada ao tema da 
monitorização remota de dispositivos após a pandemia do Covid19, seguindo-se duas 
conferências, respectivamente sobre pacing hisiano / do ramo esquerdo e a ablação da 
taquicardia ventricular.  
A reunião terminou com uma sessão de homenagem à Unidade de Arritmologia do Centro 
Hospitalar Universitário do Algarve, em que o responsável por esta unidade (Dr. Rui 
Candeias) teve a oportunidade de divulgar publicamente a atividade deste centro nos 
campos do pacing e da electrofisiologia. 
 
Reunião Electrofisiologia Nov 21 
No dia 20 de Novembro de 2021 no “Vintage House Hotel” em Pinhão (Douro), teve lugar a 
Reunião de Electrofisiologia de 2021, organização conjunta da APAPE e IPRC; o programa foi 
elaborado como habitual por uma comissão integrando elementos das duas Direcções, 
tendo o secretariado e grande parte da logística sido centralizados pelo IPRC, com o apoio da 
empresa de eventos Xarm. 
A reunião teve 55 inscrições, representando a quase totalidade dos centros nacionais de 
electrofisiologia, com o habitual apoio das seis principais firmas da Indústria de dispositivos 
médicos e materiais de electrofisiologia, os quais se fizeram representar por membros dos 
seus corpos gerentes e/ou elementos dos respectivos staffs. 
O programa científico foi politemático, abordando temas variados, destacando-se a ablação 
de arritmias ventriculares ou auriculares, os dispositivos implantáveis, assim como uma 
abordagem da prevenção das complicações relacionadas com as técnicas electrofisiológicas 
de diagnóstico e tratamento. 
Da parte da manhã tiveram lugar duas Mesas-redondas, ambas sobre o tema “Como faço a 
ablação” em que elementos dos diferentes Centros de Electrofisiologia expunham o modo 
como no seu hospital era abordadas as técnicas ablativas num determinado tipo de arritmias 
cardíacas; foram deste modo percorridos os tratamentos utilizados na prática clínica 
concreta nas mais importantes perturbações do ritmo auricular e ventricular, em ambos os 
casos discutidos pormenorizadamente com um painel de discussão estendendo-se nalguns 
temas a elementos do público em geral. A manhã foi culminada com uma conferência 
proferida pelo Dr. João de Sousa, do Hospital de Santa Maria, que traçou uma panorâmica 
sobre a evolução, situação actual e previsões para o futuro da Electrofisiologia em Portugal. 
A tarde foi preenchida por outra Mesa-redonda, dedicada ao modo de prevenir as 
complicações nas técnicas utilizadas em Electrofisiologia (desde a utilização de novas 
técnicas na punção vascular até ao papel da Imagiologia na redução dos riscos associados a 
esses métodos ou a possibilidade de mapeamento não invasivo através da utilização de 
métodos electrocardiográficos com múltiplos eléctrodos colocados á superfície do tórax). A 
reunião terminou com uma conferência, proferida pelo Prof. Filipe de Macedo, Cardiologista 
do Hospital de São João e Coordenador do Programa Nacional para as Doenças 
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Cerebrovasculares da Direcção-geral de Saúde, que focou a situação nacional nos diversos 
aspectos do âmbito destas doenças, as dificuldades que encontradas na implementação de 
medidas para melhorar a situação e em especial o papel limitado que a Arritmologia tem 
ocupado dentro das doenças abrangidas por esse programa. 
 
Registos Nacionais 
O IRC manteve a sua disponibilidade para apoiar o tratamento dos dados dos registos 
nacionais referentes a 2020, que, como habitualmente, foram centralizados pelos Vice-
Presidentes da APAPE para o Pacing e para a Electrofisiologia. 
Para esse efeito, foi solicitado a todos os centros o fornecimento dos dados dos seus 
doentes, colhidos através de uma plataforma informática contemplando todos os aspectos 
importantes para se poder avaliar do ponto de vista estatístico a panorâmica da actividade 
nacional nestes campos. Esses dados foram apresentados na reunião Arritmias 2021, 
pretendendo-se que venham a ser publicados na Revista Portuguesa de Cardiologia. 
 
 Bolsas de Formação 
Devido à situação sanitária, dificuldades de apoio da Indústria e desacordos quanto à 
continuidade desta iniciativa não foi aberto novo concurso para Bolsas de Formação em 
2021. Nesse ano decorreu ainda de Janeiro a Março, a parte final estágio referente à Bolsa 
atribuída em 2020, que sofreu um atraso relacionado com as restrições colocadas pela 
pandemia nesse ano. Relativamente à Bolsa Luso-brasileira, encabeçada pelo IPRC e Sobrac, 
também devido às limitações condicionadas pela pandemia, a médica estagiária brasileira 
seleccionada pela Sobrac após o concurso regulamenta, só em Agosto de 2021 pôde iniciar o 
seu estágio em Portugal.    
 
Site do IPRC 
O Presidente da Direcção tem mantido a seu cargo a actualização regular dos conteúdos do 
portal do IPRC. Em Novembro de 2021, foi profundamente remodelada pela web-designer a 
formatação do portal do IPRC, no sentido de ser melhorado o seu aspecto estético e 
facilitada a sua consulta; foram mantidos todos os itens anteriores, nomeadamente a 
“Arritmologia Portuguesa no Mundo”, que tem sido actualizada regularmente, sendo a única 
publicação que refere de forma sistemática a participação de médicos portugueses nas 
principais reuniões internacionais de Arritmologia.     
  
Relações com outras instituições 
Para além da relação privilegiada com a APAPE, o IPRC manteve ligações com a “Fundação 
Portuguesa de Cardiologia – Secção Norte” e com a Associação Portuguesa de Portadores de 
Pacemakers e CDIs (APPPC), tendo elementos da Direcção desta última sido convidados pela 
Direcção do IPRC para assistirem à reunião “Arritmias 2021”. 

                                                                                                   


