SEGUNDA-FEIRA, 29 de ABRIL 2019
MÓDULO 6 - 09H30
Cenários clínicos comuns no serviço de urgência
Interpretação da elevação da troponina no serviço de urgência. Protocolos de avaliação da
troponina para o diagnóstico do síndrome coronário agudo
Abordagem inicial (farmacológica e não-farmacológica) do síndrome coronário
agudo com supradesnivelamento do segmento ST
Abordagem da síncope no serviço de urgência de acordo com as novas guidelines
Doente com crise hipertensiva: abordagem inicial e estratiﬁcação de risco
MÓDULO 7 - 11h00
Abordagem da doença cardiovascular no serviço de urgência
O diagnóstico da insuﬁciência cardíaca no ambulatório: como interpretar a clínica,
os biomarcadores e o ecocardiograma?
Como fazer a avaliação etiológica e dos factores precipitantes da
insuﬁciência cardíaca em ambulatório?
Guia prático para o tratamento farmacológico da insuﬁciência cardíaca
com fracção de ejecção reduzida pelo não especialista
Abordagem e tratamento das comorbilidades mais frequentes da insuﬁciência cardíaca

Um Ciclo. Uma sala.
Centrado na prática clínica.
Televoter. Dedicado aos não cardiologistas.
Certiﬁcado de participação autónomo.
SÁBADO, 27 de ABRIL 2019
MÓDULO 1 - 09H00
O que há de novo em 2019 sobre prevenção primária da doença cardiovascular
Avaliação do risco cardiovascular na prática clínica em 2019: das calculadoras de risco às novas
indicações para a utilização do score de cálcio
Novas guidelines americanas 2018 de tratamento da dislipidemia: aﬁnal quem
beneﬁcia de estatina?
Novas descobertas, dogmas e mitos na prevenção primária: novos estudos sobre inﬂamação,
ómega-3 e suplementação de vitamina D
Novos dados da aspirina em prevenção primária: o ﬁm de um mito?

27 a 29 de Abril de 2019
Sala Fénix I

MÓDULO 2 - 11H00
Tratamento dos factores de risco cardiovascular em 2019:
novos valores-alvos em constante movimento
As novas guidelines europeias de tratamento da HTA: quais os novos valores-alvo e as melhores
estratégias para os alcançar?
Novos valores-alvo de redução do LDL na doença aterosclerótica: como e quando utilizar estatinas,
ezetimibe e inibidores da PCSK9?
Tratamento da diabetes no doente com antecedentes cardiovasculares: o que dizem as novas
guidelines 2018 de tratamento da diabetes?
Desaﬁos no tratamento dos factores de risco CV: 1) abordagem e tratamento do doente
“intolerante” à estatina? 2) quando tratar a dislipidemia no doente idoso?

DOMINGO, 28 de ABRIL 2019
MÓDULO 3 - 09H00
Avaliação inicial e seguimento da patologia valvular em 2019
O meu doente tem estenose aórtica: abordagem, seguimento e momento de
intervenção/referenciação
O meu doente tem insuﬁciência mitral: abordagem, seguimento e momento de
intervenção/referenciação

DOMINGO, 28 de ABRIL 2019
MÓDULO 4 - 11H30
Avaliação e tratamento da doença coronária em 2019
Abordagem inicial do doente com dor torácica: que exames pedir e quando referenciar?
O meu doente teve um enfarte do miocárdio: que fármacos utilizar e que
valores-alvo devemos alcançar?
MÓDULO 5 - 14H30
Abordagem e tratamento das arritmias mais frequentes
O meu doente tem ﬁbrilhação auricular de novo: quando usar anti-arrítmicos,
cardioversão e/ou ablação da FA?
Novas guidelines 2018 de utilização de NOACs na ﬁbrilhação auricular:
o que é essencial saber para a prática clínica?
Abordagem e tratamento da extrassistolia ventricular e supraventricular na prática clínica
Alterações do eletrocardiograma do doente assintomático: como orientar
se tiver repolarização precoce ou padrão de Brugada?

