CURSO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AGUDA E CRÓNICA

NOVOS PARADIGMAS NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DO
DOENTE COM IC
5ª Feira, 24 /01/2019
___________________________________________________________________________________________________________

Directoras do curso:
Cândida Fonseca, Dulce Brito, Susana Costa
Grupo de Estudo de Insuficiência Cardíaca da SPC
1. Público-alvo
Especialistas e Internos das especialidades de Medicina Geral e Familiar, Medicina
Interna e Cardiologia e outros internos e especialistas interessados na área da
insuficiência cardíaca.
2. Objectivos: no final do curso os participantes deverão saber discutir :
 O diagnóstico da IC na prática clínica diária com os meios disponíveis aos
vários níveis do SNS
 Quem e como referenciar à especialidade
 Como tratar a IC crónica de acordo com as Recomendações actuais. Como
optar pelos novos fármacos na prática clínica
 Como classificar e tratar a IC aguda de acordo com as Recomendações
actuais
 Papel das clínicas de IC na gestão da doença

3. Formato Curso em IC aguda e crónica, interactivo, baseado em casos clínicos
discutidos por peritos em IC (painel) e pela audiência (televoto). A primeira
parte da sessão inclui revisões curtas, eminentemente práticas, a propósito das
Recomendações Internacionais e documentos de consenso, para o diagnóstico
e tratamento da IC, colocando a IC em contexto.
A segunda parte é dedicada à apresentação e discussão de situações clínicas do
mundo real, focando os desafios no diagnóstico e tratamento, critérios para
referenciação do doente e formas de gestão da IC, com especial enfase nos
cuidados de transição entre o hospital e os CPS.

Programa
09:45 Abertura
10:00- 11:00 MR 1: 60 min
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA AGUDA NA PRÁTICA CLÍNICA :
Moderadores: Dulce Brito
1- Diagnóstico e classificação. Importância da abordagem inicial. 15 min
Dulce Brito

2- Tratamento de acordo com a apresentação clínica. O óbvio pode ser difícil! 15 min
Susana Costa
3- Cuidados de transição e fase vulnerável – relevância clínica. – 15 min
Candida Fonseca
Discussão: 30min

11:15-13:00 MR 2: 75min
INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CRÓNICA:
Moderadores: Cândida Fonseca
1. Particularidades do diagnóstico diferencial aos vários níveis dos Cuidados de
Saúde e referenciação- 15 min – Inês Araújo
2. Tratamento da IC crónica com enfoque na introdução dos novos fármacos na
prática clínica- 15 min- Cândida Fonseca
3. Relevância das comorbilidades- quando e como abordar. 15 min- Inês Araujo
4. Formas de gestão da doença crónica- clínicas de IC, equipas multidisciplinares,
rede de cuidados- 15 min - Doroteia Silva
Discussão: 30 min
13:00-14:00Almoço

14:00SESSÃO INTERACTIVA I : OS DESAFIOS DA PRÁTICA CLÍNICA
Moderadores : Susana Costa
Casos clínicos para discussão interactiva com televoter (30 min/caso com discussão)
Caso1: IC aguda perfil C incluindo cuidados de transição hospital –ambulatório –Susana Costa
Caso2: IC aguda perfil B incluindo cuidados de transição hospital -ambulatório – Dulce Brito
Caso3:IC crónica com FEVE preservada e comorbilidades: Doroteia Silva

16:00 Café
16:30 SESSÃO CLÍNICA INTERACTIVA II OS DESAFIOS DA PRÁTICA CLÍNICA
Moderadores: Dulce Brito

Caso 4: IC crónica com FEVE deprimida /titulação de fármacos/ CRT/CDIDoroteia Silva
Caso 5. IC crónica com FEVE deprimida /titulação de fármacos (abordar iECA >sacubitril valsartan , baixa dose/ ivabradina (?)) /cuidados de transição hospital –
ambulatório – Inês Araujo
17:30Encerramento
Formadores / Faculty

Cândida Fonseca (Co-Directora do curso)
Dulce Brito (Co-Directora do curso)
Susana Costa (Co-Directora do curso)
Doroteia Silva
Inês Araújo

