32ªs Jornadas de Cardiologia, Hipertensão e Diabetes
Hotel do Mar - Sesimbra
5ª Feira – 12 de Janeiro de 2017
I Sessão
08.30-09.30 – Mini Curso de Hipertensão Arterial
O que nos trouxe de novo o ano de 2016 para aplicar na prática clínica?
Perspetiva do médico de família
Perspetiva do cardiologista
09:30-10:15 – Painel
Particularidades da terapêutica da insuficiência cardíaca com comorbilidades?
DPOC
Diabetes tipo 2
10:15-11:00 – Dicas breves (mas importantes para a prática clínica)
Sístoles prematuras ventriculares frequentes: Quando e como tratar?
Como atuar nos doentes assintomáticos com padrão eletrocardiográfico de
Wollf Parkinson White?
11:00-11:30 - Intervalo para café
11:30-12:00 - Cerimónia de Abertura
12:00-12:30 – Conferência
Antiagregação e os novos antiagregantes plaquetários: O que o clínico necessita
de saber ( Bayer? )
12:30-13:00 – Conferência
Os novos anticoagulantes orais no doente com comorbilidades: Como se deve o
clinico orientar? ( Boehringer Ingelheim)
13:00-14:30 - Almoço de Trabalho
II Sessão
14:30-15:00 - Conferência
Como prescrever atividade física na prática clinica
15:00-15:30 – Conferência
Abordagem terapêutica do doente cardiovascular: Da hipertensão à insuficiência
cardíaca
15:30 – 16:00 - Sessão de Electrocardiografia
Leitura prática de electrocardiogramas na perspetiva do médico de família
16:00-16:30 – Intervalo para Café
16:30-18:00 – Sessão de Casos Clínicos – Prémio Dr. Mário Moura
16:30 – 18:00 - Sessão Clínica de Posters

6ª Feira – 13 de Janeiro de 2017
Sessão III
08.30-09.30 – Mini Curso de Insuficiência Cardíaca
O que nos trouxe de novo o ano de 2016 para aplicar na prática clínica?
Perspetiva do cardiologista
Perspetiva do médico de família
09:30-10:15 – Painel
Importantes fatores de risco nem sempre reconhecidos
Como abordar a depressão: Um fator de risco cardiovascular esquecido?
Doença cardiovascular e menopausa: O que há de novo para usar na prática
clínica?
10:15 – 11:00 Dicas breves (mas importantes para a pratica clínica)
Tiroide e coração: Implicações clinicas
Justifica.se o uso de estatinas no doente muito idoso?
11:00-11:30 – Intervalo para café
11:30-12:00 – Conferência
Há benefício em associar fibratos em doentes com HDL baixas e triglicéridos
altos a fazer estatina? – Carlos Aguiar -------- Tecnimede
12:00-12:30 – Conferência
Antiagregação e anticoagulação na prática clinica
12:30-13:00 – Conferência
Presidente – Manuel Carrageta
Serão todas as estatinas iguais? – Doente pré-diabético e diabético
Pedro Marques da Silva
13:00-14:30 - Almoço de Trabalho
IV Sessão
14:30-15:00 – Conferência
Sopros na criança: Como excluir por meios clínicos a presença de doença orgânica?
15:00 – 15:30 – Conferência
Decisões a tomar no doente com estenose da carótida
15:30-16:00 - Mini Curso de Ecocardiografia
Leitura prática de ecocardiogramas na perspetiva do médico de família: Foco na
doença valvular
16:00 – 16:30- Intervalo para Café
16:30-18:00 – Sessão de Casos Clínicos - Prémio Dr. Mário Moura
16:30 – 18:00 - Sessão Clínica de Posters – Prémio Dr. Mário Moura

Sábado – 14 de Janeiro de 2017
V Sessão
08.30-09.30 – Mini Curso de Diabetes Mellitus
O que nos trouxe de novo o ano de 2016 para aplicar na prática clínica?
Perspetiva do médico de família
Perspetiva do endocrinologista
09:30-10:15 – Painel
Temas comuns em hipertensão arterial
Microalbuminuria: Como avaliar e tratar?
Hipertensão na gravidez: Como atuar?
10:15-11:00 – Dicas breves (mas importantes para a pratica clínica)
Uso da Vitamina D : Moda ou evidência crítica? ---------------Tecnimede
Aorta abdominal aneurismática: Que tratamento médico e quando mandar
intervir?
11:00-11:30 - Intervalo para café
11:30-12:00 – Conferência
DPOC: O que há de novo para aplicar na prática clinica?
12:00-12:30 – Conferência
Dislipidemias graves: Novas evidências terapêuticas ( Bial)
12:30-13:00 – Conferência
A posição dos fármacos inovadores na diabetes tipo 2: Toda a evidência científica
13:00-14:30 - Almoço de Trabalho
VI Sessão
14:30-15:00 - Conferência
Uso da vitamina D: Moda ou evidencia científica?
15:00-15:30 Conferência
Existem evidências suficientes para o uso da polipilula na prática clinica?
15:30-16:00 - Intervalo para Café
16:00-17:30 – Mesa Redonda
Novas Fronteiras Clínicas
Insuficiência cardíaca: Dicas para otimizar o diagnóstico e a terapêutica no
ambulatório
HTA da bata branca e HTA mascarada: Qual o risco e como abordar?
Hipertensão arterial pulmonar: Uma patologia em que a suspeita clínica é
crucial
17:30-18:00 – Sessão de Encerramento
Atribuição dos prémios e distribuição da pen, com os slides principais das Jornadas

