
   Apresentação clara e sucinta da evidencia científica existente
   Exemplos práticos de avaliação por imagem com distintos padrões normais e anormais
   Valorização da imagem; truques e dicas
   Analise da metodologia, protocolos e descrição/relatório (reporting)
   Seleção de três mensagens-chave

Principais procedimentos abordados:
   Cardiopatia congénita: CIA e FOP - analise dos resultados; o follow-up e potenciais complicações
   Encerramento de Canal arterial patente - avaliação dos resultados
   Tratamento de remodelagem ventricular (aneurismas) 
   Encerramento de AAE - avaliação dos resultados; os vários dispositivos; as potenciais complicações
   TAVI - a avaliação dos resultados; o follow-up e as complicações precoces e tardias
   Mitraclip Mitral
   Trialign tricúspide
   Mitraclip tricúspide
   Valve-in-valve 
   Neo-cord
   Ablação septal com álcool 
   Analise dos resultados; possíveis complicações; follow-up

AVALIAÇÃO ECOCARDIOGRÁFICA APÓS 
INTERVENÇÃO CARDÍACA ESTRUTURAL
Curso Pré-congresso 26 Abril 2019

Director do curso: José Ribeiro
Formadores: José Ribeiro, João Abecassis, Francisco Sampaio, Rogério Teixeira, Ricardo Fontes-Carvalho
Número de Formandos: máx 50 (min 20)
Duração: 4h
Custo inscrição: 50 euros
Público alvo: Médicos cardiologistas e internos de cardiologia, cirurgiões cardíacos, anestesistas, internistas, intensivistas, 
técnicos de diagnostico e terapêutica, e outros profissionais de saúde que desejem atualizar-se sobre os avanços 
mais recentes na aplicação das técnicas de imagem em cardiopatia estrutural.
Objectivos: Foco: como seguir por imagem, centrada sobretudo no Ecocardiograma transtorácico, o meu doente após 
intervenção em doença cardíaca estrutural; Conhecer os métodos mais apropriados para avaliação por imagem e 
quantificação das diferentes formas de doença estrutural cardíaca; Discutir o papel da ecocardiografia para o diagnostico e 
avaliação dos padrões normais e as principais complicações após intervenção em cardiopatia estrutural; conhecer as 
aplicações de outros métodos de imagem na avaliação de doentes apos intervenção por cardiopatia estrutural; 
Abordar a utilidade do eco 2D e 3D na avaliação após intervenções cardíacas estruturais, os seus padrões normais 
e principais complicações. 
Informações Gerais: A inscrição só será válida se for feito o pagamento até 72 h após a inscrição.
O cancelamento da inscrição só dará lugar a devolução se feito até 14 dias antes do evento.
Em todos os cursos existe um número mínimo de inscritos sem o qual o curso não será realizado. Se se verificar que esse número mínimo de inscrições 
não foi alcançado, todos os inscritos serão informados do cancelamento do curso 10 dias antes da data do mesmo.

Curso essencialmente prático. No início e no final será realizado um auto-teste de avaliação

Cada intervenção deve basear-se nos seguintes princípios:



Programa:

14h00 - Boas-vindas e pré-teste

14h10 - Os principais procedimentos de intervenção em DCE  

14h40 - A anatomia na DCE e dispositivos em imagens

15h10 - Avaliação pós-TAVI: do normal ao patológico

15h40 -  Avaliação pós-Mitraclip: os resultados e como descrever 

16h10 - Coffee-break

16h30 - Outras intervenções em DEC e seu seguimento

17h00 -DCE em imagem: para além da ecocardiografia

17h30 - Quiz de imagens

17h50 - Conclusão e teste final de auto-avaliação


