XXV JORNADA DE CARDIOLOGIA DA SBC- REGIONAL FSA
SEXTA, 04/08/2017
7:30 - 8:00

Inscrições, entrega de material e recepção

8:00 – 8:15

Abertura- Israel Costa Reis – Presidente da SBC-FSA

8:15 – 9:50

MESA REDONDA: PREVENÇÃO CARDIOVASCULAR

8:15– 8:30

Como prescrever e acompanhar a atividade física do cardiopata?

8:30 – 8:45

Como tratar obesidade no séc XXI?

8:45 – 9:00

Pesquisa de Aterosclerose subclínica: para quem e por que?

9:00 – 9:15

Análise crítica dos escores de risco

9:15 - 9:30

LDL-C< 50 mg/dL para todos na prevenção secundária?

9:30 – 9:50

Discussão

9:50 10:30

COLÓQUIO - PERGUNTAS E RESPOSTAS RÁPIDAS SOBRE ARRITIMIAS
 Fibrilação Atrial silenciosa: tratar ou não tratar?
 Indicação de ablação em pacientes com FA: quais são os melhores subgrupos?
 Quando a repolarização ventricular é suspeita?
 Qual a melhor opção no tratamento da TVNS na Doença de Chagas: antiarrítmicos, ablação ou dispositivos
implantáveis?
 Condução veicular e a prática de esportes em pacientes com dispositivos implantáveis. Como conduzir?
 Implante de Ressincronizadores e CDI: Dificuldades vivenciadas no SUS e com as seguradoras de saúde.
 Extra-sístoles frequentes em assintomáticos: quando tratar?



Manejo atual da síncope vaso-vagal

10:30 -10:50

Coffee Break/ Visita aos stands

10:50- 12:20

Sessão Especial: Abordagens atuais das Valvopatias: Casos Clínicos.

10:50 -11:05

Gestante 16 semanas, 22 anos, sintomática, FA crônica e estenose mitral severa (reumática).

11:05 - 11:20 Mulher, 60 anos, dispneia aos esforços habituais. Ecocardiograma: DDVE: 50 mm DSVE: 35 mm FE: 55%. Insuficiência
mitral moderada.
11:20- 11:35

Homem, 70 anos, dispneia aos mínimos esforços. DDVE: 73 DVSE: 60 FE:30% IAO severa.

11:35 -11:50

75 anos, hipertenso, diabético, renal crônico, com episódio de síncope; Ecocardiograma: SP:14 PP:14 DDVE: 60 DSVE: 45
FE:40% Vel: 3.5 ms. Grad. Médio: 31 mmHg.

11:50 –12:00

Discussão

12:00 –14:00

Almoço

14:00 –15:30

Respostas práticas para grandes questões na Cardiologia de consultório

14:00 –14:10

Suplementação de vitamina D: modismo ou benefício real? O que dizem as evidencias?

14:10 –14:20

Como tratar a disfunção erétil de forma segura no cardiopata?

14:20 –14:30

Estratégias para investigar dispneia de origem não determinada

14:30– 14:40

Uso responsável de monitores de pressão no paciente hipertenso: como orientar?

14:40 –14:50

Cardiotoxicidade por quimioterápicos: o que o cardiologista deve fazer?

14:50 –15:00

Depressão/ansiedade: quais as novidades no tratamento?

15:00 –15:10

Quando iniciar a anticoagulação no paciente com AVC agudo e FA?

15:10– 15:20

Gestantes e lactantes cardiopatas: quais os cuidados na hora da prescrição?

15:20 –15:40

Discussão

15:40 –16:00

Coffee Break

16:00 –17:35

MESA REDONDA: Diabetes e Coração

16:00 –16:15

Inércia terapêutica e suas consequências: quando iniciar o tratamento e quais as metas?

16:15 –16:30

Todo diabético tem DAC ou é preciso estratificar o risco?

16:30 –16:45

Arsenal terapêutico no tratamento do DM2: o que há de novo?

16:45 –17:00

Quais medicamentos para o controle do diabetes podem reduzir a mortalidade cardiovascular

17:00 –17:15

Quais as peculiaridades no tratamento da doença arterial coronariana no paciente diabético?

17:15 –17:35

Discussão

17:35 –18:40

Novas Terapias para doença cardiovascular e metabólica
Indicação/Evidencia/ como e quando prescrever.

17:35 –17:50

Inibidor da Neprilisina/Valsartan

17:50 –18:05

Inibidores da PCSK9

18:05 –18:20

Inibidores de SGLT2

18:20 –18:40

08:30 –09:30

Discussão
XXV JORNADA DE CARDIOLOGIA DA SBC- REGIONAL FSA
SÁBADO, 05/08/2017
COLÓQUIO - DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA
Coordenador: Gilson Feitosa (BA)










Quando abordar oclusões coronarianas crônicas?
Paciente com disfunção ventricular: o estudo STICH ajudou ou atrapalhou?
Lesão proximal de artéria descendente anterior – quando indicar cirurgia?
Determinar a viabilidade miocárdica modifica a conduta?
Qual o Impacto dos novos anticoagulantes na Síndrome Coronária Aguda?
Quando o tratamento intervencionista é a melhor opção para a lesão de tronco da coronária esquerda?
Doenças multilaterais: ainda há controvérsias entre a intervenção percutânea e a cirurgia?
Quando fazer a cirurgia sem CEC?

09:30 –10:00

20 anos da SBC- FSA: o que mudou na cardiologia durante esse tempo? Gilson Feitosa (BA)

10:00 –10:30

Coffee Break/ visita aos stands

10:30 –12:00

SESSÃO DE CASOS CLINICOS
Coordenador: Gilson Feitosa (BA)

