Reunião de Electrofisiologia e Pacing 2020 (APAPE / IPRC)
Lagos, 21 e 22 de Novembro de 2020
Sábado, 21 de Novembro
9.20: Abertura da reunião
9.30 -11.0 h - Mesa redonda: Ablação de Fibrilhação Auricular em 2020. O que mudou?


Vantagens de uma abordagem de controle de ritmo mais precoce. Qual o limiar?



Ablação como tratamento de primeira linha



Tratamento individualizado será exequível com a tecnologia actual?



Guidelines de Fibrilhação Auricular 2020. O que mudou?

Painel de discussão:

11.00-11.30 – Intervalo para café
11.30 -12.30 – Controvérsia: Ablação de arritmias por reentrada na era dos sistemas
tridimensionais
Moderadores:




Depende da utilização dos métodos clássicos incluindo entrainment
Não depende dos métodos clássicos incluindo entrainment

Painel de discussão
12.30 -13.30 – Controvérsia: Single-shot como primeira intervenção
Moderadores:


Pró -



Contra -

Painel de discussão
13:30 -15.00 – Intervalo para almoço
15:00 -16.30: Mesa redonda: Pacemaker de dupla câmara sem eléctrodos


Fundamentos do funcionamento e desafios da implantação



Selecção de candidatos no presente




Dados de segurança: infecções do dispositivo e fim de vida da bateria
Está esta tecnologia pronta para o futuro? O que tem de melhorar?

Painel de discussão:
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16.30 -17.00 – Conferência: Detecção de Atrial High-Rate Episodes (AHREs) - quem
anticoagular?
Moderador:
Prelector:
Domingo, 22 de Novembro
9.30 -11.00: Mesa redonda: Monitorização remota: o novo impulso dado pela pandemia
Covid19
Moderadores:


Vantagens e pitfalls da monitorização remota no presente.



Quando preciso e quando não preciso de ter o doente presente na consulta.



Monitorização remota em pacemakers: novas possibilidades.



O desafio da estruturação logística de um serviço para a monitorização remota

Painel de discussão
11.00-11.30 – Intervalo para café
11.30 -12.00 - Conferência: Pacing hisiano / do ramo esquerdo: quais as necessidades
para uma maior generalização?
Moderador:
Prelector:
12.00 -12.30 – Conferência: CDI subcutâneo como primeira escolha em prevenção
primária?
Moderador:
Prelector:
12.30 -13.00 - Sessão da Unidade de Aritmologia do Centro Hospitalar Universitário do
Algarve
Moderador:
Prelector:
13.00 – Encerramento da reunião
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