Curso Prático de Atualização em Hipocoagulação Oral
Palácio de Congressos do Algarve, Herdade dos Salgados-Albufeira
5ª feira, 11 de Abril de 2019
Apoio: Daichii-Sankyo
Formadores:
Profª Cristina Gavina
Prof. Mário Santos
Prof. Rui Baptista
Carga horária: 4h (09h00h-13h00)
Metodologia: Apresentação e discussão de casos clínicos interativos
Material de apoio: No início do curso será fornecido material de apoio científico que ajudará a consolidar
os objetivos programáticos. O material de estudo de referência são as Guidelines da EHRA sobre o uso
de NOACs.
Objetivos programáticos:
▪

Colmatar défices de formação e dificuldades que os formandos possam apresentar na aplicação
prática das recomendações das sociedades científicas nacionais e internacionais.

▪

Discutir a utilização dos fármacos hipocoagulantes em diversos cenários clínicos como a
fibrilhação auricular, tromboembolismo venoso e profilaxia do TEV em doente médicos ou
cirúrgicos.

▪

Aprender quando e como iniciar a hipocoagulação oral, bem como quando a suspender para
realização de exames diagnósticos ou intervenções terapêuticas e como lidar com eventuais
complicações hemorrágicas.

▪

Adaptar individualmente as recomendações tendo em consideração fatores de ponderação como
a idade avançada e diversas comorbilidades.

Conteúdos Programáticos:
09h00 - 9h15: Overview sobre as guidelines da EHRA e decisão racional sobre a utilização de DOAC´s:
Como consultar as guidelines.
09h15 - 11h00: Apresentação e discussão de casos clínicos
•

O meu doente tem uma FA de novo

•

O meu doente precisa de fazer uma colonoscopia ou outro procedimento cirúrgico

•

O meu doente precisa de hipocoagulação e teve enfarto prévio

11h00-11h30 Coffee break

11:30 – 12h30: Apresentação e discussão de casos clínicos
•

O meu doente tem insuficiência renal

•

O meu doente tem historial de hemorragia gastro-intestinal

•

O meu doente tem 89 anos e tem fibrilação auricular

12h30 – 12h45: Fibrilhação auricular e hipocoagulação no mundo real. Conclusões
12h45 - 13h00: Teste final facultativo.

