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| VÍDEO 1 |

Cardiac Imaging in Chronic Coronary Syndromes por Prof ª Victoria Delgado
https://youtu.be/2iWYvhVzl2U
Undersensing can be a life-threatening problem in our pacemaker patients.
It’s important that you recognize it when you see it on an ECG but also that you know what the potential
causes could be and how to solve them. In this video, you’ll learn everything you need to know.
Vídeo com 20 min de duração com apresentação de 3 casos clínicos, que exemplificam o uso das
guidelines ESC 2019 em situações de baixo risco e de alto risco CV.

| VÍDEO 2 |

ESC 2019 Chronic Coronary Syndromes Guidelines por Prof ª Victoria Delgado
https://youtu.be/4N9L3WgzF90
Video com 22 min de duração em que, de forma sucinta, se apresentam as guidelines ESC de 2019,
em particular nos 4 dos 6 cenários clínicos que se encontram mais frequentemente:
o cenário (i), considerações para o diagnóstico; os cenários (ii) e (iii), considerações para o tratamento
e o cenário (vi), considerações sobre o que fazer quando a doença é detetada por rastreio.
(i) Doentes com suspeita de DC e de sintomas de angina «estável» e/ou de dispneia;
(ii) Doentes com IC de início recente ou disfunção VE e com suspeita de DC;
(iii) Doentes assintomáticos e sintomáticos com sintomas estabilizados < 1 ano após uma SCA ou doentes
com revascularização recente;
(iv) Doentes assintomáticos e sintomáticos > 1 ano após o diagnóstico inicial ou revascularização;
(v) Doentes com angina e suspeita de doença vasoespástica ou microvascular;
(vi) Indivíduos assintomáticos em que a DC é detetada por rastreio.
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