
CPC 2018

SÁBADO, 28 de ABRIL 2018
MÓDULO 1 - 09H30
Prevenção Primária da Doença Cardiovascular: Desafios na Prática Clínica em 2018

Avaliação do risco cardiovascular global no doente individual: 
que calculadora usar e quais as implicações do valor na prática clínica?

Avaliação do score de cálcio coronário: quando pedir e como interpretar? 

Tratamento da dislipidemia em prevenção primária: afinal quem beneficia de estatina? 

Aspirina em prevenção primária - haverá vantagens em algum grupo de doentes?
 
MÓDULO 2 - 11H30
Tratamento dos fatores de risco cardiovascular em 2018

As novas guidelines americanas de tratamento da HTA: o que muda na prática clínica? 

Como tratar a HTA de difícil controlo: truques e dicas da minha prática clínica.

Novidades no tratamento da dislipidemia em 2018: 
quais os valores alvo de LDL? Será "the earlier, the better"? 

O novo paradigma do tratamento da diabetes: 
foco (também) na redução dos eventos cardiovasculares. 

    

MÓDULO 3 - 14H00
Diagnóstico, Avaliação e Tratamento da Doença Coronária em 2018

Abordagem inicial do doente com suspeita de angina: 
que exames pedir, quando e quem referenciar? 

A revascularização na doença coronária em 2018: 
o que é que o não-cardiologista precisa de saber?

Anti-agregação plaquetária na doença coronária: como, 
até quando e para quem? Quando e como interromper? 

Prevenção secundária na doença coronária: 
que fármacos utilizar e que valores-alvo devemos alcançar?

DOMINGO, 29 de ABRIL 2019
MÓDULO 4 - 09H00
Abordagem da Patologia Valvular e da Aorta Torácica em 2018

Doença da válvula aórtica: abordagem, seguimento e momento de intervenção/referenciação.

Doença da válvula mitral: abordagem, seguimento e momento de intervenção/referenciação. 

Recomendações para o seguimento clínico e imagiológico do doente com prótese valvular.

Dilatação da aorta torácica: como abordar e quem referenciar?
 
MÓDULO 5 - 11H30
Abordagem e Tratamento das Arritmias mais frequentes

Abordagem inicial do doente com fibrilação auricular: que exames pedir? 
Quem e como hipocoagular? 

Guia prático para o controlo do ritmo cardíaco na fibrilhação auricular: 
quando usar antiarritmicos, cardioversão e/ou ablação da FA? 

Abordagem e tratamento da extrassistolia ventricular e supraventricular na prática clínica.

Avaliação e orientação das bradiarritmias mais frequentes: quem precisa de pace-maker? 

MÓDULO 6 - 14H30
Medicina Cardiovascular: situações comuns na minha prática clínica

O meu doente quer iniciar exercício físico: que exames pedir e quem não pode iniciar? 

Renovação da carta de condução no doente com antecedentes cardiovasculares: 
que avaliação e quais as precauções? 

Riscos cardiovasculares dos AINEs. Como fazer analgesia do doente 
com antecedentes cardiovasculares?

Profilaxia da endocardite infeciosa: afinal para que doentes e para que procedimentos?

Segunda-feira, 30 de ABRIL 2018
MÓDULO 7 - 09h00
Abordagem da Doença Cardiovascular no Serviço de Urgência

Analise do electrocardiograma no doente com dor torácica (com exemplos práticos) 

Doseamento de troponina no serviço urgência: quando e como pedir e como interpretar? 

Abordagem do doente com síncope: o que não pode falhar no serviço de urgência? 

Como abordar o doente com suspeita de tromboembolismo pulmonar (TEP)?

MÓDULO 8 - 11h30
Novas Perspetivas no Diagnóstico e Abordagem da Insuficiência Cardíaca 

O diagnóstico da insuficiência cardíaca no ambulatório: um guia prático 
para interpretar a clínica, os biomarcadores e o ecocardiograma?

Tratamento da insuficiência cardíaca: um guia prático para a utilização dos
IECAs/ARAs, espironolactona e sacubitril/valsartan 

Tratamento da insuficiência cardíaca: um guia prático para a utilização 
dos diuréticos, bloqueadores-beta, ivabradina e vacinação 

Como diagnosticar e tratar a insuficiência cardíaca com fração 
ejeção preservada nos cuidados primários?
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28 a 30 de Abril, 2018
Sala Loulé II

Um Ciclo. Uma sala. 
Centrado na prática clínica. 
Televoter. Dedicado aos não cardiologistas.
Certificado de participação autónomo.


