4 a 8 Maio 2022
Curso Prático de Atualização em Dislipidemia
em Cuidados de Saúde Primários
4ª feira, 4 de Maio 2022 | 09h30-12h30

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 Francisco Araújo
Medicina Interna
Coordenador Departamento
Medicina Interna
Hospital Lusíadas, Lisboa

Dr Alberto Mello e Silva
Cardiologista
Hospital da Luz, Lisboa

Dr Diogo Cruz
Medicina Interna
Coordenador Unidade Funcional
Medicina Interna
Hospital Cascais

Metodologia
Apresentação e discussão de casos clínicos interativos com recurso a sistema televoter
e outros materiais didáticos.

Objetivos Programáticos
•
•
•

•
•

Reforçar a importância da dislipidemia no panorama dos fatores de risco
cardiovasculares;
Abordar as questões mais relevantes na área da dislipidemia, distinguindo os
mitos e realidades através da evidência científica;
Discutir os dados científicos mais recentes e robustos, bem como as últimas
recomendações para o manejo das dislipidemias;
Ultrapassar barreiras para a implementação na prática clínica de um tratamento
efetivo dos doentes com dislipidemia;
Discutir o papel dos especialistas em MGF na gestão da dislipidemia e na
intensificação da terapêutica.

Coordenação Científica
António Pedro Machado

4 a 8 Maio 2022

Conteúdos Programáticos
11h00 – 11h30: Coffee-break

•
•
•
•
•
•

Breve abordagem à fisiopatologia da dislipidemia e sua relação com a aterosclerose:
Revisitar os alvos terapêuticos na dislipidemia: o bom, o mau e o vilão.
Intervenção terapêutica na dislipidemia: o papel das associações terapêuticas.
Manejo da dislipidemia em populações especiais.
Fatos e Mitos na Dislipidemia.
A gestão da dislipidemia na especialidade de Medicina Geral e Familiar.

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.

