DIABETES E O CORAÇÃO
Worshop Pré-curso

Diretor do Curso: Pedro Matos
Inscrições: 100 formandos
Duração: 11h-13h e 14h-17h
Objetivos do curso: Curso direcionado para a prática clínica do cardiologista.
No final deste curso o formando deverá ser capaz de adquirir as seguintes competências e conhecimentos:
Saber como fazer o diagnóstico da diabetes e como rastrear as sua complicações
Ser capaz de selecionar o melhor esquema terapêuticopara a diabetes em cada doente
Identificar os doentes que têm risco CV acrescido e podem necessitar de rastreio de DCV oculta
Conhecer os princípios e objectivos terapêuticos para a reduçãoglobal do risco CV,
para além do controlo glicémico
Fazer a abordagem diagnostica da doença coronaria e IC e saber seleccionar os
exames mais adequados para seguimento
Tratar de forma adequada o doente coronário ou com insuficiência cardíaca que tenha diabetes

11h30 - Abertura/Introdução - Pedro Matos
11h45 - Modulo 1 - Diabetes e doença cardiovascular - a perspetiva do diabetologista
Rui Duarte
Prevalência da diabetes e impacto da DCV na história natural da diabetes
Diagnóstico e seguimento de diabetes
Rastreio e abordagem das complicações microvasculares
Tratamento do diabetico com DCV – selecção e combinação de fármacos
Casos clínicos:
Doente jovem com diabetes curta duração
Doente idoso com comorbilidades
12h45 - Módulo 2 - Individualização do Risco CV e Rastreio de DCV oculta
António Ferreira
Impacto dos factores de risco e outras complicações
Tabelas de Risco
Novos marcadores de risco – score calcio
Selecção dos doentes para rastreio e métodos de diagnostico
Casos clínicos: Doente com FR associados, sem complicações micro
Doente com complicações micro e longa duração DM

14h45 - Módulo 3 - Doença coronária na diabetes
Silvia Monteiro
Da aterosclerose à clínica – particularidades da doença coronária na diabetes.
Mecanismos envolvidos.
Tratamento medico, intervenção percutânea ou cirurgia revascularização – critérios de decisão
Seguimento do doente com DC crónica - objectivos terapêuticos, controlo FR,
utilização de meios diagnostic, fármacos
O doente com syndrome coronário agudo – especificidades na diabetes
Casos clínicos: Doente com diabetes inicial e alteração da função renal
Doente com doença difusa
15h45 - Módulo 4 - Insuficência Cardíaca na diabetes – uma entidade diferente?
Ricardo Fontes de Carvalho
Formas subclínicas e fenotipos distintos
Métodos de diagnóstico - selecção e objectivos de utilização (ECO, RM, TC)
Abordagem no tratamento e seguimento. Informação prognóstica.
Caso clínicos: Diabético com fracção ejecção preservada
Diabético com fracção ejecção reduzida
16h45 - Discussão e encerramento
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