4 a 8 Maio 2022
Curso Prático de Atualização em Hipocoagulação Oral
em Cuidados de Saúde Primários
4ª feira, 4 de Maio 2022 | 14h30-17h30

Apoio:

Curso HÍBRIDO (presencial e online), GRATUITO,
aberto a INSCRITOS e NÃO INSCRITOS no Update em Medicina 2022.

Formadores

Prof. Doutora Cristina Gavina
Cardiologista
Diretora Serviço Cardiologia
Unidade Local de Saúde
de Matosinhos

Dr Jorge Martinez Marcos
Imuno-hemoterapia
Diretor Serviço Imunohemoterapia
Hospital Cova da Beira

Dr Luis Morais
Cardiologista de Intervenção
Centro Hospitalar Universitário
Lisboa Central

Metodologia
Apresentação e discussão de casos clínicos interativos.

Objetivos Programáticos
•
•
•
•
•

Enriquecer os conhecimentos e esclarecer questões que os formandos possam
apresentar na aplicação prática das recomendações das sociedades científicas
nacionais e internacionais.
Discutir a utilização dos fármacos anticoagulantes orais em diversos cenários
clínicos de doentes com fibrilhação auricular e tromboembolismo venoso.
Aprender quando e como iniciar a anticoagulação oral bem como quando a
suspender para a realização de exames diagnósticos ou intervenções
terapêuticas.
Adaptar individualmente as recomendações tendo em consideração fatores de
ponderação como a idade avançada e diversas comorbilidades.
Discutir evidências de ensaios clínicos e do mundo real em relação à eficácia e
segurança dos anticoagulantes orais.

Coordenação Científica
António Pedro Machado
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Programa
14h30 - 15h15: Desafios na anticoagulação no doente idoso com FA
Prof Drª Cristina Gavina

• FA de novo. Como diagnosticar?
• NOACs. Todos diferentes, todos iguais?
• A anticoagulação do doente complexo
* O doente idoso
* O doente frágil, demente e/ou com risco de queda
* O doente com outras comorbilidades
• Da teoria à prática clínica: como implementar as recomendações
15h15 - 16h00: Interrupção da terapêutica anticoagulante para realização de
procedimentos eletivos.
Dr Luis Morais

• Suspender a anticoagulação antes de um procedimento eletivo. Em que basear a
decisão?
• Quando suspender a anticoagulação?
• Quando retomar a anticoagulação?
• Da teoria à prática clínica: como implementar as recomendações.
16h00 – 16h30: Coffee-break.
16h30 – 17h15: A abordagem do doente com trombose venosa
Dr Jorge Martinez Marcos

Trombofilias e estados proteombóticos hereditários.
Estados protrombóticos adquiridos.
Desafios na prevençãoprimária do tromboembolismo venoso.
Trombose venosa profunda e embolia pulmonar.
Da terapêutica anticoagulante na TV: da fase aguda à prevenção secundária.
* A anticoagulação como parte integrante do algoritmo geral de tratamento do
doente.
• Tromboembolismo venoso no doente com cancro.
• Da teoria à prática clínica: como implementar as recomendações.
•
•
•
•
•

17h15 - 17h30: Considerações finais
Coordenação Científica
António Pedro Machado
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Teste final facultativo
• Após o Curso terminar ficará disponível na WebApp do Update em Medicina 2022
um Teste de Avaliação de Conhecimentos com perguntas com resposta de escolha
múltipla.
• O teste é facultativo e poderá ser efetuado nas 72h a seguir ao Curso.
• Para quem obtiver classificação acima dos 60% o Diploma mencionará que se
submeteu ao teste de avaliação e foi aprovado.

Coordenação Científica
António Pedro Machado

