
20 0UTUBRO

9h00-10h30 MÓDULO 1 - O QUE HÁ DE NOVO NA PREVENÇÃO 
CARDIOVASCULAR 

1. Risco CV Global: como avaliar de acordo com as últimas guidelines  

2. Controvérsias na HTA: até onde baixar os valores de pressão 
arterial?

3. Tratamento da dislipidemia em 2022: dicas para a prática clínica

4. Score de cálcio coronário: quando pedir e como interpretar 

10h30-11h00 INTERVALO          

11h00-12h30 MÓDULO 2 - O NOVO MUNDO DO TRATAMENTO 
DA DM2    

1. O que há de novo nas guidelines 2022 de abordagem da DM2 

2. Guia prático para a utilização de Agonistas da GLP1 

3. Truques e dicas para a utilização de iSGLT2 na prática clínica 

4. Iniciação de insulina: como e para que doentes?

13h00-14h30 ALMOÇO

14h30-16h00 MÓDULO 3 - ABORDAGEM E TRATAMENTO 
SINDROMES CORONÁRIOS CRÓNICOS EM 2022   

1. Abordagem inicial da dor torácica: que testes pedir e quem 
referenciar?       

2. Que antitrombóticos utilizar e durante quanto tempo  

3. Tratamento da diabetes no doente com doença coronária

4. Truques e dicas para a utilização de estatinas, IECAs e outros  
modificadores de prognóstico 

16h30-17h00 INTERVALO        

17h00-18h15 MÓDULO 4 - DESCOMPLICAR AS URGÊNCIAS DE 
CARDIOLOGIA 

1. O meu doente aparece com "crise hipertensiva": abordagem e 
orientação

2. O meu doente aparece com FA rápida: abordagem e tratamento 
inicial

3. O meu doente aparece no centro de saúde com suspeita de EAM: 
como orientar? 

21 0UTUBRO

9h00-10h30 MÓDULO 5 - INTERPRETAÇÃO DOS 
CARDIOTESTES NA PRÁTICA CLÍNICA

1. O "ABC" para a interpretação do Holter na prática clínica 

2. Truques e dicas na interpretação da MAPA 

3. Alterações assintomáticas no ECG (alterações da repolarização, 
bloqueios e outros)

4. Orientação de alterações frequentes no ecocardiograma

10h30-11h00 INTERVALO          

11h00-12h30 MÓDULO 6 - DESMISTIFICAR A ABORDAGEM E 
TRATAMENTO DA IC   

1. O diagnóstico da ICFEP: socorroooo! 

2. Guia prático para a interpretação dos peptídeos natriuréticos na 
prática clínica

3. O meu doente tem IC "de novo": que classe(s) de fármacos iniciar

4. Truques e dicas para a utilização de diuréticos

13h00-14h30 ALMOÇO

14h30-16h00 MÓDULO 7 - ARRITMIAS CARDÍACAS NA 
PRÁTICA CLÍNICA   

1. Doente com FA de novo: como tratar e quem referenciar?

2. Que doentes devo referenciar para colocação de pacemaker 
(cenários clínicos)?

3. O meu doente tem extrassistolia frequente: como abordar e quem 
referenciar?

4. O meu doente surge com "arritmia" no smartwatch

16h30-17h00 INTERVALO        

17h00-18h15 MÓDULO 8 - HOT TOPICS EM CARDIOLOGIA 

1. Abordagem e tratamento da HTA resistente: dicas para a prática 
clínica

2. O meu doente de 50 anos quer iniciar exercício físico: que exames 
pedir e como orientar

3. O meu doente tem estenose aórtica:  interpretação do 
ecocardiograma, abordagem e referenciação

4. O meu doente tem dores musculares com estatinas: como 
orientar?
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