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Jornadas de Cardiologia, Hipertensão e Diabetes
Hotel do Mar Sesimbra
5” Feira 11 de Janeiro de 2018
-

—

1

Sessão

-

Presidente

08.30-09.30 Mmi Curso de hipertensão Arterial
—

Moderadores:
O que nos trouxe de novo o ano de 2017 para aplicar na prática clínica?
Perspetiva do médico de família
Perspetiva do cardiologista
09:30-10:15

—

10:15-11:00

—

Sessão de Discussão temática
Moderadores:
• Como gerir a HTA no Idoso
• Como abordar a HTA Resistente
Picas breves (mas importantes para a prática clínica)
Presidentes:
• Disfunção erétil no cardiopata: como tratar
• Estado atual: uso de Estatinas no idoso

11:00-11:30 Intervalo para café
-

11:30-12:00 Cerimónia de Abertura
-

12:00-12:30

—

12:30-13:00

—

Conferência
Presidentes:
• Antiagregação e os novos antiagregantes plaquetários: O que o clínico
necessita de saber
Conferência
Presidentes:
• Fibrilhação auricular e anticoagulação: como devemos atuar?

13:00-14:30 Almoço de Trabalho
-

II Sessão Presidente
-

14:30-15:00

—

15:00-15:30

—

15:30

—

Conferência
Presidentes:
• Eletrocardiograma no desportista: o que o clínico precisa saber?

Conferência
Presidentes:
• Doença valvular no idoso: simplificar decisões complexas
16:00 Conferência
Presidentes:
• Quando utilizar os fibratos na dislipidemia mista?
—

16:00-16:30—Intervalo para Café
16:30-18:00 Sessão de Casos Clínicos Prémio Ur. Mário Moura
16:30 18:00 Sessão Clínica de Posters
Moderadores:
—

—

—

-

6~ Feira

—

12 de Janeiro de 2018

Sessão III Presidente:
08.30-09.30 Mmi Curso de Diabetes Meilitus
Moderadores:
• O que nos trouxe de novo o ano de 2017 para aplicar na prática clínica?
Perspetiva do médico de família
Perspetiva do endocrinologista
—

—

09:30-10:15?

10:15?

—

—

Sessão de discussão temática
Moderadores:
• Como abordar o diabético com doença coronária
• Como gerir o diabético com insuficiência cardíaca

11:00 Bicas breves (mas importantes para a pratica clínica)

11:00-11:30

—

11:30-12:00

—

Intervalo para café
Conferência
Presidentes:
• O tratamento do doente hipertenso: associações fixas de anti-hipertensorcs
quais e para quem
—

12:00-12:30

—

12:30-13:00

—

Conferência
Presidentes:
• Avaliação pré-operatória para cirurgia não cardíaca do doente idoso
Conferência
Presidentes:
Estatinas e diabetes: Que opções?

13:00-14:30 Almoço de Trabalho
-

IV Sessão

—

14:30-15:00

15:00

—

Presidente
—

15:30

Conferência
Presidentes:
• Tiróide e coração: implicações para a prática clínica
—

Conferência
Presidentes:
• Sopros na criança: Como excluir por meios clínicos a presença de doença
orgânica?

15:30-16:00 Mmi Curso de Ecocardiografla
Presidentes:
• Papel da ecocardiografia na decisão clínica. Casos clínicos
-

16:00 16:30- Intervalo para Café
16:30-18:00 Sessão de Casos Clínicos Prémio Dr. Mário Moura
Moderadores:
16:30 —18:00 Sessão Clínica de Posters Prémio Dr. Mário Moura
Moderadores:
—

—

-

-

—

Sábado

—

13 de Janeiro de 2018

V Sessão Presidente
08.30-09.30 Mmi Curso de Insuficiência Cardíaca
Moderadores:
O que nos trouxe de novo o ano de 2017 para aplicar na prática clínica?
• Perspetiva do médico de família
• Perspetiva do endocrinologista
-

—

09:30-10:15

—

10:15-11:00

—

Sessão de discussão temática
Moderadores:
• Como tratar a insuficiência cardíaca na presença de comorbilidades (DPOC
ou DM)
• Os biomarcadores têm implicações terapêuticas na Insuficiência Cardíaca?

Picas breves (mas importantes para a prática clínica)
Moderadores:
• Síndrome do coração partido: mito ou realidade?
• Novos anticoagulantes nas valvulopatias e próteses valvulares: já podemos
usar?
11:00-11:30 Intervalo para café
11:30-12:00— Conferência
Presidentes:
DPOC: O que há de novo na prática clinica?
-

12:00-12:30

—

12:30-13:00

—

Conferência
Presidentes:
Dislipidcmias graves: Novas evidências terapêuticas

Conferência
Presidentes:
• Insuficiência cardíaca com função preservada: o que o clínico deve saber
13:00-14:30 Almoço de Trabalho
-

VI Sessão Presidente
14:30-15:00 Conferência
Presidentes:
• Abordagem da angina de peito estável: Novas evidências
-

—

15:00-15:30 Conferência
Presidentes:
Arritmias e pacemakers: Como gerir
15:30-16:00 Intervalo para Café
16:00-17:30 Mesa Redonda
Moderadores:
Novas Fronteiras Clínicas
• Insuficiência cardíaca: Dicas para otimizar o diagnóstico e a terapêutica no
ambulatório
• Existe evidência suficiente para utilizar a polipilula?
• Hipertensão arterial pulmonar: Uma patologia em que a suspeita clínica é
cru cial
-

—

17:30-18:00

—

Sessão de Encerramento
Atribuição dos prémios e distribuição da pen, com os slides principais das Jornadas

