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VIP Executive Art´s Hotel, Lisboa  
23-25 Jan2020 

Programa provisório 

Quinta-feira, 23 de Janeiro 2020 
(17h00 – 19h00) 

Cursos pré-reunião  

A. Curso destinado a especialistas de MGF 
 Nº de vagas: 30 especialistas em MGF 
 Programa  (em alinhamento com as guidelines da ESC): 

o Introdução. Seguimento intra-hospitalar da IC  (20’) 
o Seguimento crónico da IC em ambiente de MGF (20´)  
o Diagnostico de IC  (20´) 
o Terapêutica otimizada (20´) 
o Co-morbilidades  (20´) 
o Discussão (todos) (20´) 

 
B. Curso destinado a Enfermeiros com um interesse em Insuficiência Cardíaca 

 Nº de vagas: 30 Enfermeiros com um interesse em Insuficiência Cardíaca 
 Programa (em alinhamento com as guidelines da ESC): 

o Educação para a saúde IC (30’) 
 Conteúdos de Ensino sobre IC para os doentes  

o Gestão do Regime Terapêutico (30’) 
 Fatores condicionantes da adesão terapêutica: Depressão, 

Ansiedade, Disfunção sexual, Deficit cognitivo, Compromisso da 
QoL, iliteracia  

o Terapêutica  farmacológica IV em regime hospital de dia (30’):  
 Diuréticos 
 Carboxymaltose de Ferro 
 Levosimendano 

o Discussão (todos) (30´) 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Sexta-feira, 24 de Janeiro 2020 

 (8h45 – 19h00) 

 

08h45 –9h00. Sessão de Abertura  

09h00 – 09h30. Conferência  
Prevalência, Custos e Carga da IC em Portugal    

 

09h30 – 11h00. Mesa Redonda                                                              
 Gestão Multidisciplinar e Integrada da IC - 1  

 Articulação entre a Cardiologia, a Medicina Interna e a Medicina Geral e Familiar  
 Monitorização, educação e follow-up do doente 
 Gestão e informação sobre o tratamento farmacológico 
 Reabilitação cardíaca: recuperação funcional e segurança 
  Avaliação e intervenção psicossocial: adesão terapêutica, psicopatologia e qualidade de 

vida 

 

11h00 - 11h30. Café e discussão de posters 

11h30 – 12h30.  Colóquio  

Tempo de Agir – Portugal, 400 mil doentes com IC: organizar, AGORA! 

 

12h30 – 14h00. Mesa Redonda     

IC para além da isquémia: investigação etiológica e especificidades terapêuticas  

 Para além dos “red flags”: até onde investigar a etiologia da miocardiopatia dilatada?  
 Miocardiopatia dilatada e arritmogénica: singularidades ou sobreposições? 
 Multimodalidade de imagem: o que cada técnica pode oferecer 
 Terapêuticas personalizadas:  o exemplo da amiloidose cardíaca 

 

14h00 – 14h30. Conferência  

Can We Declare Victory against Diabetes and HF?  

14h30 – 15h00. Conferência  

Deficiência de ferro nos doentes com insuficiência cardíaca. Estado atual do 
conhecimento e perspetivas futuras  
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15h00– 16h30.  Mesa redonda   

Neuro-hormonal Modulation and SGLT2-Inhibition - Two  Complementary Strategies 
for the Treatment of Heart Failure with Reduced Ejection Fraction: New Data.  

Neuro-hormonal Modulation  

o The impact on ventricular remodeling (PROVE-HF) 
o The impact on functional capacity and quality of life  

SGLT2-inhibition  

o The impact on morbidity and mortality (DAPA-HF) 
o The impact on functional capacity and quality of life (DETERMINE –Reduced)   

16h30 - 17h00. Café e discussão de posters 

17h00 - 17h30. Conferência 

Gestão Multidisciplinar e integrada da IC -2: uma visão portuguesa 

 

17h30 – 19h00 – Mesa Redonda 

Temas quentes em Intervenção na Insuficiência Cardíaca  

 Insuficiência Cardíaca e Fibrilhação Auricular. À luz da evidência actual, controlo de 
ritmo ou de frequência?  

 Mitraclip na Insuficiência Cardíaca 
 Revascularização completa após STEMI: uma forma de prevenir a IC?   
 Dispositivos na Insuficiência Cardíaca. Para quem e após quanto tempo de terapêutica 

médica optimizada?  

 

19h00 - Encerramento dos trabalhos 

Sábado, 25 de Janeiro 2020 

(8h30 – 18h00) 

 

08h30 – 10h00.  Mesa redonda     

Da periferia para o centro: o novo paradigma da IC com FE preservada  

 Fisiopatologia 
 Co-morbilidades: Diabetes  
 Co-morbilidades: Hipertensão  
 Co-morbilidades: Fibrilação auricular  
 

10h00 - 10h30. Café e discussão de posters 
 

10h30 – 11h00. Conferência 
HF-PEF Therapy after PARAGON-HF  
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11h00 – 12h30. Mesa-Redonda  

Potassium homeostasis: an unmet need of Neuro-Hormonal blockade/Modulation in 
HF-REF 

 Neuro-hormonal blockade/modulation: the cornerstone of HFrEF therapy  
 Hiperkalemia as a limitation factor of Neuro-hormonal blockade/modulation  
 Potassium binders as enablers of Neuro-Hormonal blockade/modulation in HF-REF  
 Patiromer in HFrEF: a proposed utilization  algorhytm  

12h30 – 14h00 Simpósio  

14h00 – 15h30. Mesa Redonda  

  Heart Failure Multidisciplinary Integrated care - 3 

 The ICALOR project  
 Heart Failure Telemedical interventional management   
 The DeusExMachina project  
 TheTelemonitoring in chronic heart failure project  

15h30 – 16h00 – Conferência  

Advanced Heart Failure – where do we stand? 

16h00 - 16h30. Café 

16h30-18h00 - Mesa Redonda 

Insuficiência Cardíaca Aguda: perspectivas 

 Impacto da fenotipagem clínica no tratamento e no prognóstico  
 Resistência aos diuréticos e o bloqueio sequencial do nefrónio  
 Vasodilatadores e Inotrópicos – novidades, fracassos e oportunidades 
 Dispositivos de Assistência Ventricular – quais, quando e para quem? 
 Organização de cuidados: sistema de referenciação integrado 

18h00 - Entrega do prémio do melhor caso clínico e encerramento 

 

Sexta-feira e Sábado, 24 e 25 de Janeiro 2020 

Posters eletrónicos:  
Sessões 

o 3 Sessões (30 min /cada sessão) 
o 2 Plasmas /sessão  
o 3 posters /plasma/ sessão (6 posters /sessão de 30 min) (no total dos 2 dias 

serão apresentados 6x3 = 18 posters 
o 2 Grupos de 2 moderadores (1 grupo para cada plasma)/sessão    

(4 moderadores /sessão de 30 min) (nº total de moderadores 4x3 = 12) 
Júri  

o Constituído por 5 peritos 
o Escolherá o melhor dentre os 18 posters, o qual será atribuído o prémio 

Prémio – Uma inscrição no HF2020. Será entregue na sessão final da reunião do GEIC 


